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Toimintakatsaus 2012Toimintakatsaus 2012

Toimitusjohtajan katsaus
Yleinen markkinakehitys oli vuonna 2012 hyvin kak-
sijakoinen. Alkuvuotta hallitsi toiveikas usko talouden 
hitaaseen elpymiseen: työllisyys kehittyi hyvin, palkka-
ratkaisut tukivat yksityistä kulutusta ja kuluttajat luot-
tivat yhä vahvemmin talouden kehitykseen. Kesällä 
tilanne muuttui, kun eurokriisi kärjistyi uudelleen ja 
vienti pysytteli vaatimattomana. Samalla kotitalouksien 
usko taloustilanteen kehitykseen heikkeni selvästi, kun 
negatiiviset uutiset työllisyyden kehityksestä lisääntyivät. 
Laskevat suhdanteet vaikuttivat lopulta kuitenkin hyvin 
vähän yksityiseen kulutukseen.

Hyvä kasvu jatkui

Sama kehitys näkyi myös Eepeessä, mutta päinvastaisessa 
järjestyksessä. Alkuvuosi oli meillä myyntien ja tuloksen 
kannalta hankala suurien investointien ja markkinati-
lanteen muutosten takia. Kesän jälkeen toiminta kui-
tenkin vakiintui ja pääsimme taas hyvään kasvuvauhtiin. 

Eepeen vuoden kokonaismyynti oli 561,7 miljoonaa 
euroa, mikä on 29,7 miljoonaa euroa eli 5,6 prosenttia 

enemmän kuin edellisvuon-
na. Saamme olla erittäin tyy-
tyväisiä myynteihin, jotka 
kasvoivat kaikilla toimialoil-
la. Erityisesti marketkauppa 
menestyi erinomaisesti toi-
mialueen kilpailutilanteen 
muutoksista ja investoin-
neista huolimatta.

Vaikka myynnit kehit-
tyivät hyvin, tulostaso va-
litettavasti laski. Eepeen 

liiketoiminnan tulos oli 8,0 miljoonaa euroa, mikä on 
edellisvuotta 2,7 miljoonaa euroa pienempi.

Yhä enemmän asiakasomistajia

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan asiakasomistajien 
määrä lisääntyi vuonna 2012 liki kolmellatuhannel-
la henkilöllä. Asiakasomistajiamme oli vuoden lopussa  
69 506. Talouspeitto nousi toimialueemme talouksista 
70 prosenttiin.

Bonusmyynti asiakasomistajille kasvoi kahdeksan 
prosenttia edellisvuodesta ja oli 353,5 miljoonaa euroa. 
Eepeen asiakasomistajat kerryttivät itselleen Bonusta 14,1 
miljoonaa euroa ja maksutapaetua 0,2 miljoonaa euroa 
vuoden ostoksistaan. Heille maksettiin osuuspääoman 
korkoa 1,3 miljoonaa euroa. 

Sisältö

4 Toimitusjohtajan katsaus 

6 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 

7 Eepeen vuosi 2012 lukuina 

8 Marketkauppa

10 Liikennemyymälä- ja  
 polttonestekauppa

12 Matkailu- ja ravitsemiskauppa

14 Maatalous- ja rautakauppa 

16 Auto- ja autotarvikekauppa

18 Henkilöstö

20 Investoinnit

21 Tulos

22 Toimialue ja palveluverkosto

24 Asiakasomistajuus 

26 Sidosryhmäyhteistyö ja 
 sponsorointi

27 Eepeen ympäristönhoidon
 periaatteet

 Vastuullisuusraportointi

28 S-ryhmä 

30 Hallinto 

38 Organisaatio 

Toimintakatsaus 2012

Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin 228 eu-
rolla per asiakasomistajatalous, mikä on 14 euroa enem-
män kuin edellisvuonna. Asiakasomistajat ovat löytäneet 
erinomaisesti myös S-Pankin tarjoamat lisäpalvelut ja 
-edut.

Palveluverkosto kehittyi

Vuosi 2012 oli Eepeelle myös uudistamisen vuosi. Pal-
veluverkoston kehittämiseen investoitiin 10,7 miljoonaa 
euroa. Suurimmat kohteet olivat Prisman laajennuksen 
viimeistely, Jalasjärven Agrimarketin rakentaminen sekä 
iltaravintola Karman, ABC Seinäjoen, S-market Törnä-
vän ja S-market Kauhajoen uudistaminen. Investoinnit 
vaikuttivat negatiivisesti alkuvuoteen, mutta toivat kas-
vua jo loppuvuoden lukuihin.

Hyvillä mielin juhlavuoteen 2013

Alkaneen vuoden näkymät ovat valtakunnallisesti epä-
varmat. Tulo- ja arvonlisäverotus kiristyvät ja samalla 
työllisyystilanteen arvioidaan heikkenevän. Heikoista 
suhdannenäkymistä ja ostovoiman kasvun hiipumises-
ta huolimatta yksityisen kulutuksen määrän arvioidaan 
kuitenkin kasvavan lievästi kuluvana vuonna.

110-vuotias Eepee siirtyy hyvillä mielin juhlavuo-
teen. Osuuskuntana meillä on erinomaiset mahdollisuu-
det kehittyä entistä laadukkaammaksi, tehokkaammaksi 
ja kilpailukykyisemmäksi myös hankalassa taloustilan-
teessa. Hyvä osoitus vetovoimaisuudestamme ovat vuo-
den alussa käytävät edustajiston vaalit, jotka innostivat 
mukaan 248 ehdokasta. Tervetuloa mukaan vaikutta-
maan asioihin, niin uudet kuin vanhat jäsenet.

Kiitokset

Kaiken menestymisemme perusta on henkilökunta, jo-
ka ansaitsee jälleen suuren kiitoksen erinomaisesti teh-
dystä työstä. Hienoa, että meillä on teidänkaltaisenne 
ammattilaisten ja asiakaspalvelijoiden osaaminen käy-
tössämme. Kiitos myös Eepeen hallinnolle, yhteistyö-
kumppaneille ja asiakasomistajille. Jatketaan yhteistyötä, 
kehittämistä ja kehittymistä edelleen kohti vielä parem-
paa tulevaisuutta. 

Kimmo Simberg, toimitusjohtaja

”Saamme olla erittäin 
tyytyväisiä myynteihin, 
jotka kasvoivat kaikilla 
toimialoilla.”
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Toiminta-ajatus, 
visio ja arvot

Eepeen vuosi 2012

 2012 2011 2010 2009 2008 

Myynti milj.€ 561,7 531,9 509,2 483,1 496,1

Bonusmyynti milj. € 353,5 326,5 303,6 292,2 276,0

Bonusmyynnin osuus % 63,0 61,5 60,0 60,6 55,6

Liikevaihto milj.€ 463,0 438,9 423,6 396,4 405,3

Suunnitelmapoistot milj.€ 9,7 9,2 8,8 8,3 7,3

Ylijäämä ennen veroja milj.€ 8,0 10,7 10,7 9,7 10,1

Rahoitustulos milj.€ 15,8 17,3 16,7 15,7 14,9

Välittömät verot milj.€ 1,9 2,6 2,7 2,3 2,5

Tilikauden ylijäämä milj.€ 6,1 8,1 7,9 7,4 7,6

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 8,2 8,8 9,0 10,5

Investoinnit milj.€ 10,7 23,0 21,6 21,4 26,8

Taseen loppusumma milj.€ 210,6 212,8 200,6 187,5 170,7

Omavaraisuusaste % 49,6 46,6   46   45,4  46,4 

Asiakasomistajien määrä 69 506 66 748  64 614  61 777 58 882

Ao-talouspeitto % 70,0 68,0 67,0 65,0 63,0

Bonus milj. € 14,1 12,9 11,8 11,2 10,9

Osuusmaksun korko milj. € 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 1 296 1 292 1 244 1 231 1 194

Kokonaismyyntimme vuonna 2012 nou-
si 561,7 miljoonaan euroon. Kasvua edelli-
seen vuoteen verrattuna oli 29,7 miljoonaa 
euroa eli 5,6 prosenttia.

Toimialamme ovat marketkauppa, liikenne-
myymälä- ja polttonestekauppa, matkailu- ja 
ravitsemiskauppa, maatalous- ja rautakaup-
pa sekä auto- ja autotarvikekauppa.

TOiminnan TarkOiTus

Tuotamme kilpailukykyisesti ja kannat- 
tavasti monipuolisia palveluja ja etuja  
asiakasomistajillemme.

VisiO

Olemme toimialueemme johtava kaupan-
alan palveluyritys – asiakasomistajiemme 
ykkösvalinta.

arVOT

Asiakaslähtöisyys
Olemme asiakasta varten ja kehitämme
palvelutarjontaamme Eepeen asiakas- 
omistajien tarpeiden mukaisesti.

Tuloksellisuus
Toimimme tuloksellisesti ja käytämme
tuloksen alueemme asiakasomistajien  
parhaaksi.

Kehittyminen
Kehitämme ja uudistamme toimin- 
taamme toimintaympäristön muutoksia 
ennakoiden.

Vastuullisuus
Toimimme vastuullisesti ihmistä ja
ympäristöä kunnioittaen.

Alueellisuus
Toimimme alueellisesti ja teemme pää- 
tökset toiminta-alueemme lähtökohdista.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa -konserni numeroin 2012

Myynnit toimialoittain 2012

 Milj. eur Muutos milj. eur Muutos %

Marketkauppa  316,6 +21,2 +7,2

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 86,3 +4,1 +5,1

Matkailu- ja ravitsemiskauppa 21,5 +0,9 +4,4

Maatalous- ja rautakauppa 125,1 +2,1 +1,8

Auto- ja autotarvikekauppa 10,8 +0,9 +9

Myynti 2008-2012
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Vuosi 2012 oli kaupalle kohtuulli-
sen hyvä. Eepeen marketkaupan 
kokonaismyynti oli 316,6 miljoo-

naa euroa, jossa oli kasvua 21,2 miljoonaa 
euroa eli 7,2 prosenttia.

Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 
kuusi prosenttia ja käyttötavarakaupan 
jopa 13,9 prosenttia. Myynnit kasvoivat 
Eepeessä enemmän kuin valtakunnallises-
ti: Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenliikkei-
den myynnit kasvoivat koko maassa 5,3 
prosenttia, ja tavaratalokaupan valtakun-
nalliset käyttötavaratilastot kertovat vain 
1,4 prosentin kasvusta.

Marketkaupan liiketulos oli 9,5 mil-
joonaa euroa, mikä on 11,5 prosenttia pa-
rempi kuin edellisvuonna.

Prisman laajennus valmistui

Marketkaupan investoinnit olivat vuonna 
2012 yhteensä 3,7 miljoonaa euroa.

Toimialan merkittävin hanke oli Hyl-
lykallion Prisman laajennus, joka val-
mistui maaliskuussa. Noin kaksi vuotta 
kestäneen hankkeen aikana uudistettiin 
koko kauppakeskus. Kauppakeskuksen 
valmistuminen näkyy selvänä kasvupiik-
kinä käyttötavarakaupan kehityksessä.

Samoin S-market Törnävä Seinäjoella 
uudistettiin läpikotaisin loppuvuodesta. 
Yksikkö sai ensimmäisenä käyttöönsä S-
market-ketjun uuden konseptin ja ilmeen. 
Myös S-market Kauhajoen ja S-market 
Närpiön yksiköt uudistuivat, kun molem-
pien yhteyteen tehtiin tilat apteekille. 

Lisäksi vuoden 2012 marraskuussa 
aloitettiin uuden S-marketin ja ABC-lii-
kenneaseman rakentaminen Alajärvellä. 

Yksikön on määrä olla valmis vuoden 2013 
marraskuussa.

Päivittäistavarakaupan hinnat nou-
sivat valtakunnallisesti viisi prosenttia 
raaka-ainehintojen ja muiden kustannus-
ten korotuksia myötäillen. Eepeen hin-
takilpailukyky oli jälleen erinomainen: 
asiakkaat saavat meiltä hintatutkimusten 
mukaan toimialueen edullisimman ruo-
kakorin – ja Bonukset päälle.

Marketkaupan kilpailun kannalta suu-
rimmat muutokset toimialueella olivat 
Citymarketin valmistuminen Kauhajoelle 
huhtikuussa ja Minimanin valmistuminen 
Seinäjoelle marraskuussa. Käyttötavara-
kaupan kilpailuun vaikutti myös Bilte-
man yksikön perustaminen Seinäjoelle 
keväällä.

Parasta asiakastyytyväisyyttä

Marketkaupassa oli henkilökuntaa vuo-
den 2012 lopussa 766 henkilöä, mi-
kä on 33 enemmän kuin vuonna 2011. 
Henkilökunta ansaitsee kiitoksen alue-
osuuskauppojen asiakastyytyväisyystut-
kimuksen tuloksista. Toimialueemme 
S-marketit olivat Suomen parhaita, Salet 
kolmanneksi parhaita ja Prisma neljän-
neksi paras. 

Koulutuksissa pääpaino oli Laadukas 
esimiestyö -valmennuksessa, jonka kävi-
vät tammi-lokakuussa kaikki toimialueen 
esimiehet. Lisäksi järjestettiin useita erilai-
sia pienempiä valmennus- ja koulutusko-
konaisuuksia.

Suuri hanke marketkaupassa vuonna 
2012 oli myös uuden tilausjärjestelmän 
käyttöönoton aloittaminen. Uusi järjestel-

mä helpottaa muun muassa tavaran saa-
tavuuden varmistamista. Hanke jatkuu 
vuonna 2013.

Vuonna 2013 jatkamme samaa laadu-
kasta perustyötä kuin tähänkin asti. Lähi-
tulevaisuuden investoinneista suurin on 
marraskuussa 2013 valmistuva S-market 
ja ABC Alajärvi. Lisäksi ainakin S-market 
Kristiinankaupunki ja S-market Teuva uu-
distetaan ketjun uuden konseptin mukai-
siksi kesään 2013 mennessä.

Vuonna 2013 palvelemme asiakkai-
ta hyvin ja pidämme ostoskorin edelleen 
alueen edullisimpana. Investoinneissa on 
aika vetää hiukan henkeä nyt, kun Pris-
man suururakka on valmistunut. 

Jari Palo, kaupallinen johtaja

Edullisin ruokakori houkuttelee
Uudistunut Prisma houkutteli ostoksille ja käyttötavarakaupan kokonaismyynti kasvoi 
Prismassa yli 20 prosenttia. Myös päivittäistavarakauppa jatkoi  kasvuaan.
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Marketkaupan myynnin kehitys

Eepeen marketkaupan 
verkostossa oli vuoden 

2012 lopussa yksi Prisma, 
27 S-marketia, kahdeksan 

Salea ja Emotion 
kauneuden erikoisliike.

Toimintakatsaus 2012
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L iikennemyymälä- ja polttonestekau-
passa liiketulos oli hiuksenhienos-
ti plussan puolella, mutta heikkeni 

viime vuodesta selvästi. Toimialan koko-
naismyynnissä 86,3 miljoonaa euroa oli 
kasvua edellisvuoteen 5,1 prosenttia.

Tuloksen heikkenemistä selittää suu-
rimmalta osin ABC Seinäjoen uudistus, 
kun yksikkö oli ravintolatoiminnoiltaan 
kokonaan suljettuna ja vailla kassavir-
taa puolitoista kuukautta vuoden alussa. 
Luonnollisesti myös yleisen taloustilanteen 
aiheuttama kuluttamisen ja liikkuvuuden 
väheneminen näkyy tuloksessa.

Myynnit kasvoivat

Polttonestekaupassa kokonaismyynti kas-
voi edellisvuodesta 6,1 prosenttia, mut-
ta liikennepolttonesteiden yhteen laskettu 
volyymi laski 1,8 prosenttia. Myyntilukui-
hin vaikuttivat osaksi polttoaineen veron-
korotukset vuoden alussa, kun bensiinin 
keskihinta nousi seitsemän prosenttia ja 
dieselin 15 prosenttia.

Suunta oli meillä hyvin samanlainen 
kuin maassa keskimäärin. Alalla on valta-
kunnallisesti ylikapasiteettia, joten kilpailu 
on kovaa ja kannattavuus yleisesti heikkoa. 
Samalla automaattiasemien määrä kasvaa 
ja palvelevia asemia poistuu markkinoilta.

Liikennemyymäläkaupassa myynnit 
kehittyivät edellisvuodesta Market-kaupas-
sa 4,5 prosenttia ja ravintolakaupassa 1,6 

prosenttia. Ravintolakaupassa vertailukel-
poinen kasvu oli kuitenkin jopa yli kym-
menen prosenttia, kun otetaan huomioon 
ABC Seinäjoen uudistus.

Alalla on nyt yleistä, että huoltamoiden 
ja liikennemyymälöiden ravintola- ja mar-
ketpalvelut pohjautuvat yhä enemmän ul-
kopuolisiin pikaruoka- ja kauppaketjuihin. 
Me keskitymme kuitenkin omien ABC-
konseptiemme ja palveluidemme kehit- 
tämiseen. Nopean syömisen tarjontaa täy-
dennämme liikepaikkakohtaisesti Hesbur-
ger-konseptilla kysynnän mukaan. Vuonna 
2012 Hesburger Drive In -palveluineen 
avattiin ABC Seinäjoella, ja vuonna 2013 
Hesburger tulee myös ABC Alajärvelle.

ABC Alajärvi rakentuu

Toimialalla investoitiin vuonna 2012 yh-
teensä kaksi miljoonaa euroa. ABC Seinä-
joen uudistuksen lisäksi aloitettiin ABC 
Alajärven rakentaminen, minkä on mää-
rä valmistua vuoden 2013 loppupuolella. 
Uuteen yksikköön tulee polttonestekau-
pan lisäksi 150 asiakaspaikan ABC-ravin-
tola ja Hesburger sekä ABC-market.

Lisäksi muutamien liikenneasemien 
mittarikenttiä uudistettiin energiatehok-
kaammiksi.

Liikennemyymälä- ja polttonestekaup-
pa työllisti vuoden 2012 lopussa 210 hen-
kilöä, mikä on 11 vähemmän kuin viime 
vuonna.

Toimialalla satsataan nyt henkilöstön 
jaksamiseen, työniloon, hyvään tiimihen-
keen ja osaamiseen. Koko henkilöstö osal-
listuu vuonna 2013 Innostunut työyhteisö 
-koulutukseen. Vuoden 2012 aikana koko 
henkilöstö kävi läpi myös turvallisuuskou-
lutuksen. Lisäksi toimialalla useat henkilöt 
suorittavat myyjän ja esimiehen ammatti-
tutkintoja sekä osa vuorovastaavista suorit-
taa Esimies-Trainee -valmennusta.

Vuonna 2013 Eepeen kilpailukentässä 
ei ole näköpiirissä suuria muutoksia. Alal-
la uusi toimija, GT-ketju, tekee tuloaan 
markkinoille. Meidän toimialueellamme 
GT-asemia ei vielä ole, mutta uusi ketju on 
ilmaissut aikeensa laajentua vahvasti parin 
kolmen vuoden sisällä.

Toimialan vuoden 2013 investoinneis-
ta suurin on ABC Alajärven rakentaminen. 
Lisäksi E85-biopolttonesteen myynnille 
rakennetaan valmiudet jollekin Seinäjoen 
alueen asemista.

Vuonna 2013 keskitymme etupäässä 
palvelutekijöidemme perusasioiden kehit-
tämiseen, mihin tähtää myös työyhteisön 
työniloon keskittyvä koulutus. Olemme 
monitoimiala, jonka toimintaa säätele-
vät lukuisat säädökset ja joka on vahvassa 
muutoksessa, mutta kaiken perusta on kui-
tenkin motivoitunut henkilökunta.

Seppo Kuusisaari, toimialajohtaja

Tuloksekas työ asiakaspalvelun ja
työyhteisön kehittämiseksi jatkuu
Vuonna 2012 liikennemyymälä- ja polttonestekaupan  
myynnit kasvoivat, mutta tulos heikkeni.

Liikennemyymälä- 
ja polttonestekaupan 
myynnin kehitys

11100908
0

20

40

60

80

100

67,6 68,1
73,9

82,2

Milj. €

12

86,3

Eepeen liikennemyymälä- ja 
polttonestekaupan verkostossa oli 
vuoden 2012 lopussa kymmenen 
ABC-liikennemyymälää, 20 ABC-
automaattiasemaa ja kolme  
ABC Car Wash -pesuyksikköä.

Toimintakatsaus 2012
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Eepeen matkailu- ja 
ravitsemiskaupan verkostoon 

kuuluivat vuoden 2012 lopussa 
hotellit Sokos Hotel Lakeus 

ja Sokos Hotel Vaakuna sekä 
kymmenen ravintolaa. 
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Matkailu- ja ravitsemiskaupan 
myynnin kehitys

Ravintolakauppa kehittyi 
maan keskiarvoa paremmin
Matkailu- ja ravitsemiskauppa satsasi vuonna 2012  
investointeihin ja henkilökunnan koulutukseen.  
Ravintolakauppa kasvoi, mutta hotellimajoituksen  
myynti heikentyi edelliseen vuoteen verrattuna. 

Matkailu- ja ravitsemiskaupassa 
vuosi oli haasteellinen. 21,5 mil-
joonan euron kokonaismyyn-

nissä on kuitenkin kasvua 4,4 prosenttia. 
Ravintolakauppa kasvoi kymmenen pro-
senttia edelliseen vuoteen verrattuna, mut-
ta hotellien majoitusmyynti laski yhdeksän 
prosenttia. 

Ravintolakauppa kehittyi Eepeen 
toimialueella paremmin kuin muualla 
maassa. Kasvu tuli tasaisesti ruoka- ja juo-
mamyynnistä. Eniten myynnit kasvoivat 
nopean syömisen yksiköissä.

Majoitusmyynti notkahti meillä huo-
mattavasti enemmän kuin maassa kes-
kimäärin. Eepeen hotellien käyttöasteen 
laskua selittää muun muassa se, että Sei-
näjoella oli niin sanotusti tavallinen tapah-
tumavuosi: vuosittain toistuvien suurien 
tapahtumien lisäksi ei järjestetty muita 
suuria kokouksia tai tapahtumia.

Juomamyynnin kasvuun vaikuttivat 
iltaravintola Karman laajennus ja virvo-
kemyynnin kasvu erityisesti nopean syö-
misen yksiköissä. Sen sijaan kesäterassien 
juomamyynti oli selkeästi heikommalla 
tasolla kuin edellisinä vuosina. Siihen tär-
kein syy oli sää, joka ei ollut terassimyyn-
nille suosiollinen. 

Isoja investointeja

Ravintolamyynnin kasvusta huolimatta 
toimialan kokonaistulos 41 tuhatta euroa 
on edellisvuotta selkeästi heikompi. Sitä se-
littävät osaltaan myös viime vuosina tehdyt 
isot investoinnit.

Vuoden 2012 aikana toimialalla käytet-
tiin investointeihin 1,8 miljoonaa euroa. 
Suurin investointi oli iltaravintola Karman 
kokonaisuudistus alkuvuodesta. Marras-
kuussa aloitettiin myös Sokos Hotel La- 
keuden huoneuudistus, joka jatkuu vuon-
na 2013. Näiden lisäksi tehtiin pieniä kor-
jaus- ja laiteinvestointeja.

Vuonna 2012 toimiala teki myös uu-
den aluevaltauksen järjestämällä Seinäjoella 
Tangomarkkinoiden yhteydessä musiikki-
tapahtuma Virittämön 11.–14. heinäkuuta. 
Virittämö saa jatkoa myös vuonna 2013.  

Matkailu- ja ravitsemiskauppa työllisti 
vuoden 2012 lopussa 174 henkilöä, mi-
kä on 13 henkilöä vähemmän kuin edel-
lisvuonna. Yli puolet henkilöstöstä kävi 
keväällä turvapassikoulutuksen ja koko 
henkilöstö osallistui Osaamisen johtami-
nen -valmennukseen. Osaamisen johtami-
sen valmennus jatkuu yksikkökohtaisesti 
vuonna 2013.

Alkuvuodesta 2013 Seinäjoen Torikes-
kuksen Hesburger siirtyi Eepeen omis-
tukseen. Sen ja Sokos Hotel Lakeuden 
huoneuudistuksen lisäksi toimialalla ei ole 
vuoden 2013 aikana tulossa suuria uudis-
tuksia.

Keskitymme palvelujen perusyllä-
pitoon, saatamme loppuun aloitetut 
koulutukset ja investoinnit, pyrimme so-
peutumaan vuoden 2013 kulutusverojen 
korotukseen ja juhlistamme 110-vuotias-
ta Eepeetä. Loppuvuoden talousnäkymiin 
ennustetaan jo parempaa.

  
Juhamatti Aronen, toimialajohtaja
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Maatalous-rautatoimialan 
myynti kasvoi

Toimintakatsaus 2012

Eepeen maatalous- ja 
rautakaupan verkostossa 
oli vuoden 2012 lopussa 12 
Agrimarkettia, 12 Multasormi-
myymälää ja neljä S-Rautaa.

0

Maatalous- ja rautakaupan 
myynnin kehitys

125,1
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Maatalous- ja rautakaupan vuosi oli viljakaupassa  
hyvä, mutta konekaupassa tiukka. Myynnit kehittyivät 
Eepeessä paremmin kuin alalla keskimäärin.

Eepeen maatalous- ja rautakaupan 
kokonaismyynti vuonna 2012 oli 
125 miljoonaa euroa, mikä on kak-

si prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 
Lievää kasvua oli sekä maatalous-, rauta- 
että puutarhakaupan myynneissä.

Vuosi oli Eepeessä hieman parempi kuin 
Suomessa keskimäärin: valtakunnalliset ar-
viot alan kokonaismarkkinoista kertovat 
myyntien lievästä laskusta kaikilla kolmel-
la osa-alueella. Lievästä myynnin kasvus-
ta huolimatta toimialan kannattavuus oli 
edellistä vuotta heikompi myös meillä.

Maatalouskaupassa kaikkein haasteelli-
sinta tänä vuonna oli isojen työkoneiden 
myynti. Vilja- ja öljykauppa puolestaan 
kehittyivät vakaimmin. Rautakaupassa 
myynti oli huhtikuusta lähtien edellisvuot-
ta alhaisempi koko maassa. Meillä rauta-
puutarhakaupan myynti kehittyi hiukan 
kokonaiskysyntää paremmin.

Toimialan myyntejä kiusasivat koko 
maassa hankala taloustilanne, epävarmuus 
EU:n maatalouspolitiikasta sekä sateinen 
kesä ja syksy. Lisäksi meillä Etelä-Pohjan-
maalla viljelijöiden satoja turmelivat erikoi-
set kesätulvat. 

Vahva verkosto

Eepeen maatalous- ja rautakauppa työllisti 
vuoden 2012 lopussa 104 henkilöä, mikä 
on yhtä henkilöä vähemmän kuin edellis-
vuonna.

Loppuvuodesta aloitettiin mittava esi-
miesvalmennus yhteistyössä Jollas Insti-
tuutin kanssa. Koulutukseen valittiin 11 

henkilöä, ja valmennus jatkuu vuoteen 
2014 asti. Sen lisäksi henkilökuntaa osal-
listui Eepeen ja ketjun järjestämiin koulu-
tuksiin.

Toimiala käytti investointeihin vuoden 
2012 aikana yhteensä 1,4 miljoonaa eu-
roa. Investoinneista suurin oli huhtikuussa 
avattu uusi Agrimarket Jalasjärvellä. Lisäksi 
loppuvuodesta aloitettiin uuden ulkohallin 
rakentaminen Närpiön S-Raudan yhtey-
teen. Alkuvuodesta 2012 myös S-Rautojen 
palvelukonsepti uudistui Alajärvellä, Kau-
hajoella, Lapualla ja Närpiössä.

Vuosi 2013 alkoi maataloustoimialalla 
osakekaupoilla, kun SOK myi 60 prosent-
tia Hankkija-Maataloudesta tanskalaisel-
le DLA Groupille. Osakekaupan myötä 
SOK jää yhtiöön vähemmistöosakkaaksi. 
Hankkija-Maatalous säilyy kuitenkin yh-
tiönä entisellään.

Eepee neuvottelee uudesta yhteistyösopi-
muksesta Hankkija Maatalous Oy:n kanssa. 
Pääsemme hyödyntämään isojen volyymien 
ostovoimaa, mikä auttaa meitä pysymään 
kilpailukykyisenä. Toimipaikkamme jatka-
vat toimintaansa entiseen tapaan.

Vuonna 2013 hyödynnämme viime 
vuosina toimialalle tehdyt investoinnit asia-
kaskuntamme parhaaksi. Meillä on vahva 
usko tulevaisuuteen. Toimimme alueella, 
jossa kehitetään maataloutta ja investoidaan 
siihen enemmän kuin Suomessa keskimää-
rin. Meillä on myös vahva toimipisteiden 
verkosto, missä on hyvä tehdä töitä – ja juh-
lia Eepeen 110-vuotisjuhlavuotta. 

 
Esa Nuottivaara, toimialajohtaja
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Vaihtoautojen kauppa vilkastui

16   Toimintakatsaus 2011

Eepeen auto- ja autotarvikekaupan myynti kasvoi yhdeksän prosenttia, mutta tulos jäi 
vielä hienoisesti miinusmerkkiseksi. Toimialan kehitystä rokotti autoverolain muutos, joka 
korotti lähes kaikkien uusien autojen hintaa.

Vuosi 2012 oli autokaupan kannal-
ta erikoinen. Ensimmäiset kolme 
kuukautta olivat kaupallisesti erin-

omaisia, mutta huhtikuun alussa myyn-
ti romahti, kun vuoden 2012 autoverolain 
muutos astui voimaan. Vuoden loppua 
kohden myynti jälleen piristyi.

Lopputulos oli kuitenkin positiivinen: 
automyynti kasvoi Eepeessä sekä uusien et-
tä vaihtoautojen kappalemäärissä mitattu-
na. Uusien autojen myynti kasvoi hieman 

ja vaihtoautojen myynti selkeästi vuodesta 
2011. Erityisen kova kysyntä oli vähän aje-
tuilla vaihtoautoilla.

Lukemat ovat erinomaiset, kun niitä 
peilaa maan keskiarvoon. Koko maassa en-
sirekisteröitiin vuoden 2012 aikana reilut  
111 000 uutta henkilöautoa, mikä on 11,8 
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 

Huhtikuun veromuutos korotti käytän-
nössä lähes kaikkien uusien autojen hintaa, 
kun hiilidioksidipäästöjen mukaan määräy-

tyvän veron alaraja laski 12,2 prosentista 
viiteen prosenttiin ja yläraja nousi 48,8 pro-
sentista 50 prosenttiin.

Yksiköt hyvässä kunnossa

Eepeen vuosi oli hyvä myös S-Etuhuollos-
sa, jonka myynti kasvoi edellisvuodesta neljä 
prosenttia. S-Etuhuollot Seinäjoella ja Kau-
hajoella palvelevat kaikkia merkkejä. Ess 
Autotalon omia merkkejä palvelevan jäl-
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Autokaupan myynnin kehitys

Eepeen auto- ja autotarvike-
kaupan toimipisteet vuoden 
2012 lopussa olivat Ess Autota-
lo Seinäjoella sekä S-Etuhuol-
lot Seinäjoella ja Kauhajoella. 
Ess Autotalon uusien autojen 
edustukseen kuuluvat Peugeot, 
Hyundai, Suzuki ja Isuzu.

kimarkkinoinnin myynti puolestaan laski 
kymmenen prosenttia.

Kaikkiaan toimialan myynti oli 10,8 
miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa 
euroa suurempi kuin edellisvuonna. Tulos 
parani yhdeksän prosenttia, vaikka jäikin 
vielä 1,5 prosenttia tappiolliseksi.

Auto- ja autotarvikekauppa työllisti 
vuoden 2012 lopussa 24 henkilöä, mikä 
on neljä henkilöä enemmän kuin edellis-
vuonna.

Toimialan johdossa tehtiin uudelleenjär-
jestelyjä keväällä. Toimialajohtajana aloitti 
1. toukokuuta Juhamatti Aronen, kun Esa 
Nuottivaara keskittyi vastaamaan kasva-
vasta maatalous- ja rautakaupasta. Aronen 
jatkaa edelleen myös Eepeen matkailu- ja 

ravitsemiskaupan toimialajohtajana.
Toimialan yksiköt, Ess Autotalo Seinäjo-

ella sekä S-Etuhuollot Seinäjoella ja Kauha-
joella, ovat hyvässä kunnossa, joten suuria 
investointeja ei tehty vuonna 2012 pienten 
kone- ja kalusteinvestointien lisäksi.

Vuoteen 2013 lähdemme positiivisin 
mielin, vaikka Autoalan Keskusliiton en-
nusteen mukaan epävarma taloustilanne 
tulee vaikuttamaan myös vuoden 2013 uu-
sien autojen myyntiin. Pyrimme kääntä-
mään miinusmerkkisen tuloksen plussalle 
ja osallistumme vahvasti alan tavoitteisiin 
autokannan uudistamiseksi koko maassa.

Juhamatti Aronen, toimialajohtaja

8 9,9

Toimintakatsaus 2012
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Henkilöstö
33 henkilöä. Henkilöstöstä 79 prosenttia oli naisia ja 21 
prosenttia miehiä, ja keski-ikä oli 35 vuotta. Kokonais-
määrästä vakituisessa työsuhteessa oli 72 prosenttia.

Laajimmat koulutuskokonaisuudet vuonna 2012 
olivat Laadukas esimiestyö -valmennukset ja turvapassi-
koulutukset. Lisäksi eri toimialoilta osallistui henkilöstöä 
erilaisiin palveluhenkilöstön koulutuksiin, esimiesval-
mennuksiin, tehtäväkohtaisiin koulutuksiin ja ammat-
titutkintokoulutuksiin. Myös osaamisen johtamisen 
mallia kehitettiin kohti parempaa henkilöstön osaamis-
tarpeiden tunnistamista ja ammattitaidon kehittämistä.

Kesäkautena 2012 Eepee työllisti 460 kesätyönteki-
jää ja 154 kesäharjoittelijaa. Yhteistyössä maakunnan 
oppilaitosten kanssa järjestettiin lisäksi harjoittelu- ja 
työssäoppimispaikkoja, ammattitutkintoon tähtääviä 
oppisopimuskoulutuksia ja muita yhteisiä, lähinnä nuor-
ten työllisyysmahdollisuuksia parantavia hankkeita. 

Järjestelmäpuolella tehtiin kaksi isoa satsausta, kun 
Eepee otti käyttöön Tempus-järjestelmän ja valmistau-
tui Doorikseen.

Vuonna 2013 käyttöönotettava Dooris on S-ryhmän 
sovellus, jonka kautta henkilökunta voi hoitaa työsuh-
teeseensa liittyviä asioita. Henkilöstö näkee järjestelmäs-
tä muun muassa työvuoronsa omalta kotikoneeltaan. 
Tempus-järjestelmä puolestaan helpottaa työvuorojen 
jakamista ja työntekijöiden joustavaa liikkumista toi-
mipaikkojen välillä. Järjestelmän kautta on mahdollista 
tarjota työvuoroja tekstiviestitse tasapuolisesti kaikille 
rinkiin ilmoittautuneille työntekijöille.

Lisää henkilökuntaa vuonna 2013

Vuonna 2013 jatkamme edelleen osaamisen johtami-
sen, tiedonkulun ja sisäisen viestinnän sekä perehdytyk-
sen kehittämistä koulutusten ja muiden toimenpiteiden 
keinoin.

Henkilöstömäärä tulee kasvamaan, kun ABC ja S-
market Alajärvi valmistuvat, ja kun Torikeskuksen Hes-
burger Seinäjoella liittyi Eepeen verkostoon.

Henkilöstön turvakoulutusta jatkamme vuonna 
2013 yhteistyössä Sedu Aikuiskoulutuksen turvallisuus-
alan kanssa. Syksyllä 2013 alkaa myös uusi paikallinen 
Taloudellisen tiedotustoimiston järjestämä Yrityskylä-
hanke, johon Eepee lähtee mukaan toisen kerran. Yri-
tyskylä on leikkiyhteiskunta, jossa koululaiset viettävät 
päivän ja harjoittelevat työntekijän ja kuluttajan rooleja.

Henkilöstöpäällikkö Tommi Suvisalmi

Eepeeläiset viihtyvät töissä paremmin 
kuin Suomen yritysten henkilöstö keski-
määrin.

Vuoden 2012 työyhteisötutkimus kertoo, että ee-
peeläiset ovat erittäin tyytyväisiä työhönsä. Hen-
kilöstön tyytyväisyys ylittää tilastollisesti erittäin 

merkitsevästi suomalaisten yritysten tyytyväisyystason kai-
killa tutkimuksen osa-alueilla. Tutkimuksen 50 kysymyk-
sestä yksikään ei jää Suomen yleisnormin alapuolelle.

Eepeen merkittävimmät vahvuudet tutkimuksen mu-
kaan liittyvät työnantajakuvaan sekä johtamis- ja toiminta-
kulttuuriin. Henkilöstön mielestä muutokset on toteutettu 
meillä hyvin, päätöksenteko on ollut tehokasta ja palkitse-
minen oikeudenmukaista.

Tämä osoittaa, että olemme jatkuvassa muutoksessa 
tehneet asioita ja päätöksiä oikeassa tahdissa sekä kehit-

tyneet tiedonkulkuun liittyvissä asioissa. Hienoa on myös 
nähdä, että henkilöstö on huomannut kokonaispalkitsemi-
sen merkityksen ja arvostaa palkan lisäksi muitakin etuja: 
koulutusta, toimivia työterveyspalveluja, työhyvinvointiin 
satsaamista ja muuta huomioimista. 

Vastaavasti henkilöstön suurimmat odotukset kohdistu-
vat tutkimuksen mukaan oman työ sisällön ja työmotivaa-
tion kehittämiseen. Tämä meidän on otettava huomioon 
tiimitasolla, jotta jokainen kokisi työnsä tärkeäksi, sopivan 
haastavaksi ja mielenkiintoiseksi. Parannettavaa olisi myös 
aloitteentekokanavissa, jotta saisimme kannustettua hen-
kilöstöä tuomaan ajatuksiaan ja ideoitaan enemmän esiin.

Koulutusta ja uusia järjestelmiä

Eepeeläisiä oli vuoden vaihtuessa 1 296, mikä on neljä 
henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Eniten henkilös-
tömäärä kasvoi marketkaupan toimialalla, jossa lisäystä oli 

Eepee-konsernin henkilöstö 
31.12.2012

yht. 1296, joista toimialojen 
osuudet prosentteina

 lukumäärä % kaikista Muutos (kpl) 

Marketkauppa 766 59,1 +33

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa 210 16,2 -11

Matkailu- ja ravitsemiskauppa 174 13,4 -13

Maatalous- ja rautakauppa 104 8,0 -1

Auto- ja autotarvikekauppa 24 1,9 +4

Muut yhteensä 18 1,4 -8

Kaikki yhteensä 1296 100 +4

Henkilöstö 31.12.2012
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Maatalous- ja rautakauppa 104
8,0 % (-1)

Auto- ja autotarvikekauppa 24
1,9 % (+4)

Muut 18
1,4 % (-8)
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Investoinnit 2012

K onsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tili-
kaudella 10,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 
23 miljoonaa euroa). Investointien yksityiskohdis-

ta on tietoja tämän julkaisun toimialakohtaisissa osioissa. 
Vuonna 2012 investoitiin Prisman laajennuksen vii-

meistelyyn, Kauhajoen S-marketin, iltaravintola Karman 
ja Seinäjoen ABC:n laajennuksiin, S-market Törnävän uu-
distukseen sekä Jalasjärven uuteen Agrimarkettiin. Lisäksi 
tehtiin pienempiä korvausinvestointeja. Kiinteistöihin ja 
kalustoihin investoitiin yhteensä 8,9 miljoonaa euroa ja 

osakkeisiin ja osuuksiin yhteensä 1,8 miljoonaa euroa.
S-ryhmän omistusyhteysyrityksen S-ryhmän Logistiik-

kakeskukset Oy:n rakennustyöt jatkuivat vuonna 2012. 
Eepee sijoitti omistusosuuttaan vastaavan summan yhti-
ön pääomistukseen. S-ryhmän perustaman S-Voima Oy:n 
pääomistukseen Eepee on sijoittanut varoja energian han-
kintaan sekä tuulivoiman rakentamiseen omistusosuuttaan 
vastaavalla summalla. Nämä osakesijoitukset olivat yhteen-
sä 1,3 miljoonaa euroa. SOK:n osuuspääoman lisäyksenä 
maksettiin 0,5 miljoonaa euroa.

E epee-konsernin rahoitusasema ja maksuvalmius 
ovat olleet hyvät koko vuoden 2012 ajan. Lainat ra-
hoituslaitoksilta olivat tilinpäätöksessä 60,7 miljoo-

naa euroa (edellisvuonna 64,9 miljoonaa euroa). 
Likvidit rahavarat olivat tilinpäätöksessä 10,6 miljoonaa 

euroa (edellisvuonna 15,5 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon 
suhteutettuna korollisten nettovelkojen määrä oli siten 
10,8 prosenttia liikevaihdosta (edellisvuonna 11,3 prosent-

tia). Gearing-tunnusluku oli 48,7 prosenttia, kun se edel-
lisvuonna oli 50,6 prosenttia (= korolliset nettovelat /oma 
pääoma %). 

Nettorahoituskulut ovat kasvaneet edellisvuodesta 0,1 
miljoonaa euroa ja olivat 1,3 miljoonaa euroa eli 0,3 pro-
senttia liikevaihdosta (edellisenä vuonna 0,3 prosenttia). 

Omavaraisuusaste oli 49,6 prosenttia, kun se oli edellis-
vuonna 46,6 prosenttia.
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Eepeen toimialue ja palveluverkosto 1.1.2013  

• Prisma
• 27 S-marketia
• 8 Salea
• 4 S-Rautamarketia
• 12 Agrimarketia
• 10 ABC-liikennemyymälää
• 20 ABC-automaattiasemaa
• 3 ABC Car Wash -pesuyksikköä
• 2 hotellia
• 11 ravintolaa 
• 2 S-Etuhuoltoa
• Ess Autotalo
• Emotion kauneuden erikoisliike
• Parturi-Kampaamo 

Lapväärtti

Isojoki

Karijoki

Teuva

Kurikka

Kauhajoki
Jalasjärvi

Ilmajoki

Ylistaro

Ylihärmä

Alahärmä Kortesjärvi

Lappajärvi

Kauhava

Vimpeli

Alajärvi

Soini

Alavus

Töysä

Ähtäri

Kuortane

Lapua

-Perä
seinäjoki

Jurva

Närpiö

Kaskinen

Kristiinan-
kaupunki

Seinäjoki

Lehtimäki

Nurmo

Fransmanni
su  21.12. 12-22
ma  22.12. 11-24
ti  23.12. 11-18
ma-ke 29.-31.12. 11-24
to  1.1. 12-22

rosso
su-ma  21.-22.12. 11-22
ti  23.12. 11-20
pe  26.12. 12-01
la  27.12. 11-01
su  28.-29.12. 11-22
ti-ke  30.-31.12. 11-23
to  1.1. 11-22 

Hospoda Korbel
su  21.12. 09-01
ma-to  22.-25.12. 16-01
pe 26.12.  14-02
la  27.12. 09-02
su  28.12. 09-01
ma-to  29.12-1.1. 16-01 

Wilson pub
su  21.12. 16-24
ma-ti  22.-23.12. 16-00
to-pe  25-26.12. 16-03
la  27.12. 12-03
su  28.12. 12-24
ma-ti  29.-30.12. 16-24
ke  31.12. 16-03
to  1.1. 16-24

CoFFee House
su  21.12. 11-22
ma  22.12. 8.30-22
ti  23.12.  8.30-20
pe  26.12. 12-01
la  27.12. 8.30-01
su  28.12. 11-22
ma  29.12. 8.30-22
ti-ke 30.-31.12. 8.30-23
to  1.1. 11-22

Pedron Uuden Vuoden suositus
Härän sisäfilepihvi              26,50 € / 28,50 €
kermaisella juustokuorrutuksella ja konjakkipippuri-

siirapilla. Viinisuositus: Misiones de rengo Carmenere.

Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki
puh. (06) 4195 100, www.lakeusmatador.fi
Avoinna: ti 30.12. 11-24, ke 31.12. 11-24, to 1.1. 12-20 

Lavalla 27.12. Hittiorkesteri Aimo 

 31.12. Maid For Sale

Kauppatori 3, Seinäjoki, www.amarillo.fi, avoinna 24.12. 17-22, 25.12. 14-02, 26.-27.12. 11-03

rokataan!
MEILLÄ

Biletystä läpi pyhien
neljään saakka.
arvomme vuoden ilmaisen
sisäänpääsyn.

k a u p p a t o r i  1 - 3 ,  s e i n ä j o k i  |  w w w . r a v i n t o l a k a r m a . c o m

Majoitustarjous
Sokos Hotel Vaakuna palvelee läpi pyhien. Mukava 
yöpyminen Sokos Hotellissa kruunaa pikkujoulu
illan, tapanintanssit tai ostosreissun.

alk. 35,50 €/hlö/vrk/2hh:ssa
Voimassa 19.12.08-4.1.09.

uuden Vuoden hotellipaketti
komiasti kimpassa -konserttitanssiaisiin

alk. 55 €/hlö/vrk/2hh:ssa
Sis. majoituksen, aamiaisen ja liput.
paketti on myynnissä molemmissa hotelleissa, alkaen 
hinta on sokos hotel lakeuden hinta.

Varaukset myyntipalvelusta 010 764 8100 tai
suoraan hotelleista Vaakuna 010 764 7000 ja 
lakeus 010 764 8000.

VietÄ MukaVa joulu ja uusi Vuosi seinÄjoella! 

 hinnat ovat alkaen-hintoja vapaa-ajan matkus-
 tukseen. hinnat vaihtelevat valitsemasi hotellin  
 ja päivän mukaan, tarkista hinta varausta teh-
dessäsi. hinnat on s-ryhmän asiakasomitajahintoja, muille 
hintoihin lisätään 9 €/huone/vrk. huoneita on rajoitettu 
määrä.

4 kplKartassa ABC-liikennemyymälät 
erottuvat ABC-automaattiasemista 
isommalla logolla.

Härmän Ässän ravintolamaailma

Täydet 5 % Bonusta
jo 900 euron kuukausiostoilla!

EEPEEN BONUSTAULUKKO

Liity nyt jäseneksi!Liity nyt jäseneksi!

PRISMA
PARTURI-KAMPAAMOPRISMA

PARTURI-KAMPAAMO

Liity nyt jäseneksi!

PRISMA
PARTURI-KAMPAAMO

S-Etukortti ja edut heti käyttöösi.
Liity nyt jäseneksi!

Sen voi maksaa kerralla kokonaan tai liityttäessä 20 

PRISMA
PARTURI-KAMPAAMO

PRISMA
PRISMA

Rakkaudesta rakentamiseenPRISMA

Bonusyhteistyökumppanit Eepeen toimialueella

Kauhajoen ykkös
APTEEKKI

Toimintakatsaus 2011Toimintakatsaus 2012
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Asiakasomistajuus

Toimintakatsaus 2012

E epeen koko myynnistä Bonusmyynnin osuus oli 
63 prosenttia (edellisvuonna 61,5 %) eli 353,5 
miljoonaa euroa ja se kasvoi 8 prosenttia vuodes-

ta 2011. Asiakasomistajat saivat Bonusta 14,1 miljoonaa 
euroa ja maksutapaetua 0,2 miljoonaa euroa vuoden 2012 
ostoistaan. Asiakasomistajille maksetut Bonukset kasvoivat 
1,2 miljoonaa euroa edellisvuodesta (+9,6 %). Lisäksi Ee-
pee maksoi asiakasomistajille osuuspääoman korkoa 1,3 mil-
joona euroa. Eepee palkitsi asiakasomistajansa keskimäärin  
228 €/ talous.(214€/2012).
 Bonusmyynnin ja maksettujen Bonusten kehitys saatiin 
aikaan Eepeen toimipaikkauudistusten myötä sekä ennen 
muuta hyvällä yhteistyöllä sitoutuneiden asiakasomistajiem-
me kanssa. 

Eepeen asiakasomistajien määrä oli vuoden lopussa  
69 506. Tässä on lisäystä edellisvuodesta 2 758 taloutta. 
Kaikki keskeiset vuoden 2012 asiakasomistajatavoitteet saa-
vutettiin.

Eepeen hallitus on päättänyt ehdottaa edustajiston kevät-
kokoukselle, että osuuskunnan tilikauden 2012 ylijäämästä 
maksetaan täyteen maksetuille osuusmaksuille vuodelta 2012 
korkoa 20 euroa osuudelta (20 %) yhteensä 1,3M€ euroa. 

S-ryhmän oma pankki 

S-Pankin pankkipalvelut ovat siellä, missä S-ryhmän osuus-
kauppojen asiakasomistajat tekevät päivittäiset ostoksensa. 
Täyden palvelun asiakaspalvelupiste löytyy kaikista Pris-
moista ja useimmista Sokoksista. Lisäksi pankkiasioiden 
hoitaminen onnistuu lomakkeilla S-ryhmän marketkaupan 
toimipaikoissa. S-Etukortilla voi nostaa ja tallettaa käteistä 
noin 1 000 S-ryhmän toimipaikan kassalla. S-Pankin puhe-
linpalvelu palvelee arkisin aamusta iltaan ja helppokäyttöi-
nen verkkopankki vuorokauden ympäri. 

S-Pankin valikoimaan kuuluu palveluita päivittäisten 
raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen ja hankintojen 
rahoittamiseen. Palvelut on suunnattu ensisijaisesti osuus-
kauppojen asiakasomistajien ja heidän perheenjäsentensä 
käyttöön, ja heille tarjotaan myös pankin parhaat edut.

S-Pankin omistavat Suomen Osuuskauppojen Keskus-
kunta SOK (50 %) sekä S-ryhmän osuuskaupat (yhteensä 50 
%). S-Pankki on täysin kotimaisessa omistuksessa. Kotimai-
suudesta kertoo S-Pankille myönnetty Avainlippu-tunnus. 

Tasaista kasvua koko vuoden

S-Pankin kasvu jatkui vakaana vuoden 2012 aikana. Asia-
kasmäärä kasvoi kuukausittain lähes 10 000 uudella asiak-
kaalla ja vuoden lopussa S-Pankilla oli vajaa 2,6 miljoonaa 
asiakasta.

Myös S-Etukortti Visan käyttäjien määrä kasvoi vuoden 
aikana huomattavasti. Vuoden lopussa S-Etukortti Visoja 
oli myönnetty jo yli 1,1 miljoonaa kappaletta ja lähes 1,2 
miljoonaa asiakasta oli ottanut käyttöönsä S-Pankin pank-
kitunnukset sähköistä asiointia varten.

Yksityishenkilöiden talletusten määrä S-Pankissa oli vii-
me vuoden lopussa 2 336 miljoonaa euroa. Yritystalletukset 
mukaan lukien S-Pankin talletuskanta oli vuoden päätty-
essä 2 473 miljoonaa euroa, mikä on samalla tasolla kuin 
vuosi sitten.

Viime vuoden aikana S-Pankki laajensi luottovalikoi-
maansa uudella S-Lainalla, joka tarjoaa edullisen rahoi-
tuksen 20 000 euroon saakka. S-Laina ja muut S-Pankin 
luottotuotteet ovat nousseet asiakkaiden parempaan tie-
toisuuteen ja pankin antolainaus henkilöasiakkaille kasvoi 
viime vuonna 37 miljoonalla eurolla. Henkilöasiakkaiden 
antolainaus päätyi vuoden lopussa 241 miljoonaan euroon.

S-Pankki-konsernin liiketulos oli vuoden 2012 lopussa 
6,4 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusaste 19,4 %.

Aktiiviset asiakkaat kaikkein  
tyytyväisimpiä 

Asiakasmäärän ja palveluiden käytön kasvu kertoo siitä, 
että kauppapankki istuu hyvin osuuskauppojen asiakaso-
mistajien arkeen. S-Pankki on vakiinnuttanut paikkansa 
suomalaisessa pankkikentässä ja saavuttanut ”koko kansan 
kakkospankin” aseman, josta on hyvä kasvaa yhä useam-
man suomalaisen ykköspankiksi.  

Asiakkaat, jotka käyttävät S-Pankin palveluita aktiivises-
ti, ovat niihin myös kaikkein tyytyväisimpiä. Tämän todisti 
viime vuoden lopulla tehty pankkien asiakastyytyväisyyttä 
kuvaava EPSI Rating -tutkimus, jonka mukaan S-Pankil-
la on uskollisimmat asiakkaat ja laadukkaimmat tuotteet. 
Lisäksi S-Pankin edullisista pankkipalveluista nauttivat asi-
akkaat kokevat saavansa pankistaan parasta vastinetta ra-
hoilleen.

Eepeen asiakasomistajille
maksetut Bonukset
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Eepeen
ympäristönhoidon 
periaatteet
Eepee ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon ympäristön 
suojelun ja ympäristöriskien näkökulmat. Ympäristövas-
tuullinen toiminta parantaa Eepeen asiakkaiden palvelua 
sekä liiketoiminnan kustannustehokkuutta. Toimialojen 
ympäristöohjeistuksessa lähtökohtana on, että ympäris-
töasiat ovat osa liiketoimintaorganisaation jokapäiväistä 
toimintaa ja kehitystyötä. Uusien yksiköiden investointi-
suunnittelussa ympäristöasiat otetaan kattavasti huomioon. 
Osana toimipaikkaverkoston kehittämistä Eepee on inves-
toinut merkittävästi viime vuosina erityisesti omistamiensa 
liikekiinteistöjen energian säästöön ja säätötekniikkaan. Jät-
teiden käsittelyssä ja lajittelussa käytetään kehittynyttä tek-
niikkaa. Hyvästä ympäristöasioiden hoidosta syntyy myös 
näkyvää taloudellista hyötyä.

Eepeen vuoden 2012 vastuullisuustiedot sisältyvät S-ryh-
män toukokuun alussa julkaistavaan vastuullisuuskatsa-
ukseen (www.s-kanava.fi/vastuullisuus). Verkkojulkaisussa 
kurkistetaan S-ryhmän vastuullisuustyöhön eri toimialoilla 
vuoden 2012 mittaan tehtyjen linjausten, kehityshankkei-
den ja tapahtumien kautta.

Vastuullisuus- 
raportointi 

Eepeen ympäristö-
tunnusluvut

162 000 m2

pahvijäte ..................... 21 %  
energiajäte .................... 9 % 
kaatopaikkajäte  ............ 4 % 
biojäte ........................ 45 % 
muut jätteet ................ 21 % 
 
Näistä kierrätykseen menevät 
kokonaan pahvi- ja energiajäte.

Jätteet

3 808 tonnia

Ympäristövaikutteisten 
kustannusten jakautuminen 
 

Sähkö ......................... 69 %
Lämpö ........................ 17 %
Jäte ............................ 10 %
Vesi .............................. 3 %

 

5,6 Meur

Kiinteistöt ja toimitilat

Eepeellä on käytössä noin 

Toimintakatsaus 2012

Eepee käytti vuonna 2012 kaikkiaan 888 915 euroa 
sponsorointiin ja taloudelliseen tukeen. 

Eepee tuki kulttuuria, urheilua ja yhteiskunnal-
lista toimintaa 498 071 eurolla.  Korkeakouluyhteistyö-
hön, hyväntekeväisyyteen ja jäsenmaksuihin Eepee käytti  
174 233 euroa. Muuhun hyväntekeväisyyteen (esim. tava-
ralahjoitukset ja tuki-ilmoitukset) käytettiin 216 611 euroa.

Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö 

Eepee on vuosina 2010, 2011 ja 2012 antanut 50 000 eu-
ron lahjoituksen Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle. 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa haluaa lahjoituksella olla 
mukana kehittämässä ja vahvistamassa alueen korkeakou-
lutusta. Monet Eepeen esimiehistä ovat saaneet koulutuk-
sen Seinäjoen ammattikorkeakoulussa.

Epanet-verkosto 

Eepee osallistuu aktiivisesti alueensa elinvoimaisuuden ke-
hittämiseen. Maakunnan osaamista ja kilpailukykyä vahvis-
tetaan Etelä-Pohjanmaan korkeakouluverkosto Epanetissa, 
jossa kuuden suomalaisen yliopiston ja korkeakoulun muo-
dostamassa yhteistyöverkostossa kehitetään korkeakoulu-
jen, tutkimuslaitosten ja yritysten välistä uudenlaista 
tutkimusyhteistyötä. Verkoston ytimen muodostaa 19 maa-
kunnassa toimivaa määräaikaista tutkimusprofessoria, jot-
ka ovat koonneet ympärilleen tutkijaryhmän.

Vuoden 2012 loppuun mennessä verkostoon on raken-
tunut noin 60-henkinen tutkijayhteisö Seinäjoella jo ole-
massa olevaa tutkija- ja kehittäjäjoukkoa täydentämään. 

Samalla edistetään verkostomaista työelämän tarpeet huo-
mioivaa maisteri- ja jatkotutkinto-opetusta alueella.

Epanet -hankkeeseen voi tutustua tarkemmin osoittees-
sa www.epky.fi.

Epanet-verkostossa Eepee tukee tällä hetkellä Kuluttaja-
käyttäytymisen ja Elintarviketurvallisuuden professuureja.

Eepee on ollut mukana myös aiemmin toteutetussa 
Sähköisen liiketoiminnan tutkimusprofessuurihankkeessa.

Urheiluseurojen ja kulttuurin tukeminen 

Eepee tekee yhteistyötä paikallisten lasten ja nuorten liikunta- 
ja vapaa-ajan harrastustoimintaa järjestävien tahojen kanssa. 
Vahva panostus hotellitoimintaan on luonut pohjaa seudun 
kulttuuritapahtumien kehittymiselle. Yhteistyötä tehdään 
mm. Seinäjoen kaupunginteatterin,  Vauhtiajojen, Tango-
markkinoiden sekä Ilmajoen Musiikkijuhlien kanssa.

SPR- ja MLL -yhteistyö jatkuu 

S-ryhmän osuuskaupat jatkavat Suomen Punaisen Ristin 
(SPR) pääyhteistyökumppaneina. Osuuskaupat tukevat 
SPR:n toimintaa vuosittain. Eepee ja Suomen Punaisen 
Ristin Länsi-Suomen piiri jatkavat hyvää yhteistyötään eri 
muodoissa vuoden 2013 aikana. Yhteistyö on osa valtakun-
nallista S-ryhmän ja Suomen Punaisen Ristin sopimusta. 
Vuonna 2013 teemana on Arjen turvallisuus.

Eepee oli viime vuonna mukana myös  MLL:n Hyvä 
alku koulutielle -kampanjassa, jossa jokaisella Eepeen toi-
mialueen ekaluokkalaisella oli mahdollisuus saada koulun 
alkuun liittyvää materiaalia ja harrastereppu.

Sidosryhmäyhteistyö ja sponsorointi
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Mikä on S-ryhmä? 

2 055 227

1 697
43 417

asiakasomistajaa

toimipaikkaa

henkilöstöä

S-ryhmä on merkittävä suomalainen, osuustoimin-
nallinen kaupanalan yritysryhmä. Se muodostuu Suo-
men Osuuskauppojen Keskuskunnasta (SOK) ja sen 
tytäryhtiöistä sekä 20 alueosuuskaupasta ja kahdeksasta 
paikallisosuuskaupasta. Osuuskauppojen jäsenet eli asia-
kasomistajat omistavat osuuskaupat, jotka puolestaan 
omistavat keskusliike SOK:n. Asiakasomistajien määrä 
ylitti kahden miljoonan rajan helmikuussa 2012 ja vuo-
den lopussa asiakasomistajia oli 2 055 227.

S-ryhmän liiketoiminnan tarkoituksena on tuottaa 
palveluja ja etuja asiakasomistajille. Ryhmän päämääränä 
on tarjota asiakasomistajilleen kaikkialla Suomessa mo-
nipuoliset palvelut ja laaja toimipaikkaverkosto. Kaiken 
toiminnan lähtökohtana ovat asiakkaan palvelutarpeet ja 
arjen helpottaminen hyödyllisten palveluiden ja etujen 
avulla.

Toiminnan selkärankana ovat arvot: 
•  Olemme asiakasta varten.
•   Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. 
•  Uudistamme jatkuvasti toimintaamme. 
•  Toimimme tuloksellisesti.   

S-ryhmän liiketoiminta

S-ryhmä tuottaa päivittäis- ja käyttötavarakaupan, lii-
kennemyymälä- ja polttonestekaupan, matkailu- ja 
ravitsemiskaupan, auto- ja autotarvikekaupan sekä maa-
talouskaupan palveluja. Lisäksi S-Pankki tarjoaa asiakaso-
mistajille pankkipalveluja.

S-ryhmän liiketoiminta on organisoitu valtakun-
nallisiin ketjuihin. SOK tuottaa keskitetysti yhteiset 
palvelutoiminnot. Kun ketjutoimintaan yhdistetään 
alueosuuskauppojen hyvä paikallinen markkina- ja asia-
kastuntemus, syntyy tehokas s-ryhmäläinen liiketoimin-
tamalli.

Kotimarkkinoiden lisäksi S-ryhmällä on kansainvälistä 
liiketoimintaa Venäjällä ja Baltian maissa, jossa harjoite-
taan marketkauppaa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppaa. 
Pietarissa toimii kolme Sokos Hotellia ja Tallinnassa yksi. 
Prismoja on kahdeksan Virossa, 14 Venäjällä, viisi Latvi-
assa ja kolme Liettuassa. 

S-ryhmällä oli vuoden 2012 lopussa 1 697 toimipaik-
kaa, joista 17 oli Baltiassa ja 17 Venäjällä.

S-ryhmässä työskenteli vuoden 2012 lopussa 43 417 
palvelualan ammattilaista.

s-ryhmän alueosuuskaupat 

•  Etelä-Karjalan Osuuskauppa, Lappeenranta

•  Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Seinäjoki

•  Helsingin Osuuskauppa Elanto, Helsinki

•  Jukolan Osuuskauppa, Nurmes 

•  Keskimaa Osk, Jyväskylä

•  Koillismaan Osuuskauppa, Kuusamo

•  Kymen Seudun Osuuskauppa, Kouvola

•  Osuuskauppa Arina, Oulu

•  Osuuskauppa Hämeenmaa, Lahti

•  Osuuskauppa Keula, Rauma

•  Osuuskauppa KPO, Kokkola

•  Osuuskauppa Maakunta, Kajaani

•  Osuuskauppa PeeÄssä, Kuopio

•  Osuuskauppa Suur-Savo, Mikkeli

•   Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag, 
Kirkkonummi

 •  Pirkanmaan Osuuskauppa, Tampere

•  Pohjois-Karjalan Osuuskauppa, Joensuu

•  Satakunnan Osuuskauppa, Pori

•  Suur-Seudun Osuuskauppa SSO, Salo

•  Turun Osuuskauppa, Turku

 

S-ryhmän keskeiset luvut vuonna 2012 M€ 

S-ryhmän vähittäismyynti 12 037

S-ryhmän vähittäismyynti Baltiassa ja Venäjällä   466 

S-ryhmän vähittäismyynti kotimaassa  11 571 

Osuuskauppojen vähittäismyynti  10 373

S-ryhmän bonusmyynti  9 444 

Asiakasomistajille maksettu Bonus  379

S-ryhmän investoinnit 573

S-ryhmän tulos 212

Asiakasomistajia 2 055 227

Henkilöstö 43 417

  

S-ryhmän vähittäismyynnit liiketoiminta-alueittain M€ 

Marketkauppa* 7 545

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa  1 832

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa  349

Matkailu- ja ravitsemiskauppa* 803

Auto- ja autotarvikekauppa  507

Maatalouskauppa  990

Muut  11

vähittäismyyntiluvut alv. 0 %

*sisältää lähialueiden myynnin
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Jäsenalue n:o 1
Alajärvi, Alavus, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, 
Soini, Töysä, Vimpeli, Vöyri (Petterinmäki), Ähtäri

Elisa Ala-Honkola myyjä Kuortane
Kalevi Hauta-aho eläkeläinen  Alavus
Kirsti Hautanen myyjä, eläkeläinen Alajärvi
Katriina Hyvölä matkailuyrittäjä Ähtäri
Riitta Koivukoski metsätalousinsinööri Vimpeli
Markku Koskiahde maanviljelijä Lapua
Tuija Kotala agrologi Lapua
Markus Kurikka henkilöstöpäällikkö, evp. Alavus
Paavo Lakaniemi opettaja Lapua
Sinikka Mäkikari sairaanhoitaja Kauhava
Katja Pasto myyjä Alavus
Jaakko Renko opistoupseeri, evp. Kauhava
Tapio Rintaniemi kapteeni, evp. Lapua
Marjatta Seppä-Lassila erik.sairaanhoitaja Kauhava
Sinikka Syrjälä yrittäjä Kauhava
Tuomo Tallbacka yrittäjä Alajärvi
Katri Vakkuri pankkivirkailija Kauhava

Jäsenalue n:o 2
Ilmajoki ja Seinäjoki

Pirjo-Liisa Aittoniemi terveyskeskuslääkäri Seinäjoki
Mikko Ala-Lahti apteekkari Seinäjoki
Christel Björk KM Ilmajoki
Mikko Hautala diakoni Seinäjoki
Antero Hautamaa maanviljelijä, eläkeläinen Seinäjoki
Esa Hirvilammi liikkeenharjoittaja Seinäjoki
Jarmo Lintala erityisopettaja Seinäjoki
Mikael Luotola marketpäällikkö Seinäjoki
Päivi Metsomäki päivähoitaja Ilmajoki
Mervi Mäenpää agrologi AMK Seinäjoki
Anna Mäki-Paavola matkailuyrittäjä Seinäjoki
Seppo Perkiö taksiautoilija Seinäjoki
Esa Perttu talouspäällikkö Seinäjoki
Sirpa Syrjälä osastonhoitaja Seinäjoki
Jaakko Talvitie rikosylikonstaapeli Ilmajoki
Liisa Talvitie hallintoylituomari Seinäjoki
Harry Wallin veturinkuljettaja,  
 kunnallisneuvos Seinäjoki
Ilmari Ylä-Autio varatuomari Seinäjoki

Jäsenalue n:o 3 
Isojoki, Jalasjärvi, Karijoki, Kaskinen, Kauhajoki, 
Kristiinankaupunki, Kurikka, Närpiö, Teuva 

Ralf Becker konttoripäällikkö, eläkeläinen Närpiö
Taija Hakola kotitalousteknikko Kauhajoki
Veli Hautaniemi maanviljelijä Karijoki
Kirsti Hirvelä yrittäjä Kurikka
Väinö Kreko myyjä Kauhajoki
Saila Lehtimäki emäntä Teuva
Henry Långskog maanviljelijä Närpiö
Anna-Maija Mäntykoski opettaja Jalasjärvi
Päivi Nummijoki pankkitoimihenkilö Kauhajoki
Kari Piirto maatalousyrittäjä Kurikka
Tarja Ranta yrittäjä Kristiinankaupunki  
Aira Rantanen marketpäällikkö Jalasjärvi
Päivi Rita-Luopa työterveyshoitaja Kurikka
Bo-Göran Södergård yrittäjä Kristiinankaupunki
Kirsi Tuominen työterveyslääkäri Kauhajoki

EDUSTAJISTO

Edustajiston varsinaiset jäsenet 
jäsenalueittain 2009–2012

Osuuskunnan hallinto

Eepeen hallinto
Eepeen hallinto- eli toimielimiä ovat edustajisto, ti-
lintarkastajat, hallintoneuvosto ja hallitus sekä toimi-
tusjohtaja. Jokaisella hallintoelimellä on omat tarkat 
lainsäädäntöön perustuvat tehtävänsä. Nämä tehtävät 
on lueteltu Eepeen säännöissä. 

Edustajisto
Eepeen edustajistoon kuuluu 50 jäsentä. Edustajisto 
käyttää Eepeessä omistajille kuuluvaa ylintä päätäntäval-
taa lain ja sääntöjen määräämissä asioissa. Edustajiston 
tehtäviä ovat tilinpäätöksen hyväksyminen, ylijäämän 
käytöstä päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen 
toimitusjohtajalle ja hallitukselle sekä hallintoneuvoston 
jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Edustajisto valitaan 
vaalilla Eepeen jäsenistä eli asiakasomistajista joka neljäs 
vuosi. Vuosi 2013 on Eepeessä vaalivuosi. 

Edustajisto 2009–2012 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajisto on pitänyt 
vuonna 2012 kaksi kokousta. Varsinainen kevätkokous 
pidettiin tiistaina 17. päivänä huhtikuuta 2012 Sokos 
Hotel Lakeudessa Seinäjoella. Läsnä oli 36 edustajiston 
varsinaista jäsentä ja yksi varsinaisen edustajiston jäsenen 
tilalle kutsuttu varajäsen.

Kevätkokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntö-
jen 12 §:n kevätkokoukselle määräämät asiat, kuultiin 

hallituksen selonteko alkaneen vuoden 2012 toimin-
nasta sekä valittiin nimeämisvaliokunta valmistelemaan 
hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten ja tilintarkas-
tajien valintaa. Kokouksen päätteeksi kuultiin asiak-
kuuspäällikkö Tuula Rajalan asiakasomistajuuskatsaus.

Edustajiston varsinainen syyskokous pidettiin tors-
taina 22. päivänä marraskuuta 2012 myös Sokos Ho-
tel Lakeudessa Seinäjoella. Läsnä oli 36 edustajiston 
varsinaista jäsentä sekä kolme varajäsentä. Varsinaisessa 
syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen 12 §:n mukaiset 
syyskokouksessa käsiteltävät asiat.

Hallintoneuvoston jäsenistä vuonna 2012 erovuo-
rossa olleet jäsenet Heikki Perälä, Sirkku Harju, Merja 
Sinkkonen, Jonny Ers, Lasse Hautala ja Sirkka Pakkala 
valittiin kaikki yksimielisesti nimeämisvaliokunnan esi-
tyksen mukaisesti uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi 
toimikaudeksi 2013–2015. Erovuorossa olleen esimies-
ten edustajan Teea Vasalammen tilalle valittiin Jukka 
Matikainen Seinäjoelta.

Kokouksen päätteeksi kuultiin asiakkuuspäällikkö 
Tuula Rajalan asiakasomistajuuskatsaus.

Vuosi 2013 on Eepeessä vaalivuosi ja vuosi alkoi 
edustajiston jäsenten vaalien toimeenpanolla. Vaalit toi-
mitettiin 27.2.–18.3.2013 postiäänestyksenä. Vaaleilla 
valittiin jäsenten keskuudesta 50-jäseninen edustajisto, 
ja vaalituloksen perusteella nimettiin riittävä määrä va-
raedustajia nelivuotiskaudeksi 2013–2016.

Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy ja uuden 
alkaa varsinaisessa edustajiston kevätkokouksessa 2013.
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Hallintoneuvoston varsinaisina jäseninä  
ovat olleet vuonna 2012 seuraavat henkilöt:

Hanna Valtari, pj. koulutuspäällikkö, kotitalousopettaja,  
 kotitalousneuvos
Kyösti Yli-Karjanmaa, 
varapj.  maatalousyrittäjä, agrologi
Arja Aromaa terveydenhoitaja  
Jonny Ers yrittäjä, merkonomi
Anne Haapa-aho lastentarhanopettaja 
Sirkku Harju etuuskäsittelijä, yo-merkonomi
Lasse Hautala kansanedustaja, agrologi  
Aaro Honkola rahoitusjohtaja, 
 kauppatieteiden maisteri  
Sisko Kitinoja maanviljelijä, yo-merkonomi
Taavi Kivipelto insinööri
Anssi Kivistö optikko
Heikki Lehtinen maanviljelijä  
Sirkka Pakkala maanviljelijä 
Riitta Panula luokanopettaja 
Heikki Perälä maanviljelijä, diplomi-insinööri
Jukka Reinikka maatalousyrittäjä, agrologi
Riittaliisa Sikkilä perushoitaja
Merja Sinkkonen emäntä  
Markku Vanhanen hallintojohtaja, filosofian maisteri

Henkilöstön edustajat:
Kirsi Luotonen myyntineuvottelija
Teea Vasalampi marketpäällikkö

Hallintoneuvosto on pitänyt vuonna 2012 viisi kokous-
ta, joissa on kirjattu yhteensä 58 pöytäkirjan pykälää. Hal-
lintoneuvoston sihteerinä on toiminut talousjohtaja Raija 
Kalliokoski.

Hallintoneuvostosta olivat erovuorossa vuonna 
2012 seuraavat hallintoneuvoston jäsenet:

Jäsenalueelta 1
Heikki Perälä maanviljelijä, diplomi-insinööri

Jäsenalueelta 2
Sirkku Harju etuuskäsittelijä, yo-merkonomi
Merja Sinkkonen emäntä
  
Jäsenalueelta 3
Jonny Ers yrittäjä
Lasse Hautala kansanedustaja, agrologi
Sirkka Pakkala maanviljelijä

Henkilökunnan esimiesten edustaja:
Teea Vasalampi marketpäällikkö

Hallintoneuvosto

Eepeen hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä, joista 19 
valitsee edustajisto. Muut kaksi ovat Eepeen palvelukses-
sa olevia henkilöstön edustajia. 

Hallintoneuvostoon valitaan sellaisia Eepeen jäse-
niä, joilla on riittävä hallinnollisten ja liiketaloudellis-
ten asioiden tuntemus. Lisäksi valinnassa tulee ottaa 
huomioon, että hallintoneuvostossa tulevat Eepeen 
toimialue ja jäsenistö mahdollisimman tasapuolisesti 
edustetuiksi.

Hallintoneuvoston tehtävät jakautuvat kolmeen aihe-
alueeseen:

- liiketoiminnan valvonta,
-  Eepeen toiminnan huomattavasta supistamisesta tai 

laajentamisesta päättäminen ja strategian vahvista-
minen sekä

- hallituksen ja toimitusjohtajan valinta 

Edustajiston syyskokous päätti kokouksessaan 22.11. 
2012 valita erovuorossa olleet hallintoneuvoston jäsenet 
Heikki Perälän, Sirkku Harjun, Merja Sinkkosen, Jon-
ny Ersin, Lasse Hautalan ja Sirkka Pakkalan kaikki yk-
simielisesti uudelleen nimeämisvaliokunnan esityksen 
mukaisesti hallintoneuvoston jäseniksi toimikaudek-
si 2013–2015. Hallintoneuvostosta erovuorossa olleen 
Eepeen esimiesten edustaja Teea Vasalammen tilalle 
edustajisto valitsi marketpäällikkö Jukka Matikaisen Sei-
näjoelta toimikaudeksi 2013–2015.

Hallintoneuvosto valitsi kokouksessaan 18.12.2012 
hallintoneuvoston nimeämistyöryhmän esityksen mu-
kaisesti hallituksen jäseniksi vuodeksi 2013 uudelleen 
Elina Varamäen, Jari Palon, Markku Saksan ja Unto Kan-
kaan. Toimitusjohtaja Kimmo Simberg toimii sääntöjen 
mukaisesti hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana.  

Hallintoneuvosto valitsi myös 18.12.2012 pitä-
mässään järjestäytymiskokouksessa hallintoneuvoston 
puheenjohtajaksi vuodeksi 2013 koulutuspäällikkö, 
kotitalousneuvos Hanna Valtarin Seinäjoelta ja varapu-
heenjohtajaksi maatalousyrittäjä Kyösti Yli-Karjanmaan 
Ilmajoelta.

Hallintoneuvoston sihteeriksi vuodeksi 2013 otettiin 
talousjohtaja Raija Kalliokoski. 

       
 
Hallintoneuvostosta ovat erovuorossa vuonna 
2013 seuraavat henkilöt :

 
Jäsenalueelta  1
Anne Haapa-aho lastentarhanopettaja
Taavi Kivipelto insinööri
Riitta Panula luokanopettaja

Jäsenalueelta  2 
Hanna Valtari koulutuspäällikkö, kotitalousopettaja 
 kotitalousneuvos
Sisko Kitinoja maanviljelijä, yo-merkonomi
Anssi Kivistö optikko

Jäsenalueelta  3
Arja Aromaa terveydenhoitaja

Hallintohenkilöiden valitseminen

Osuuskaupassa hallintohenkilö ei ole vain omistajien 
etuja valvova päättäjä, vaan myös yrityksensä palveluja 
käyttävä asiakas. Parhaimmillaan tämä näkyy siinä, että 
hallintohenkilö on muodollisten kokousten ulkopuolel-
lakin vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteessa yrityksen joh-
don kanssa. 

Roolin monipuolisuutta kuvaa myös se, että monesti 
hallintohenkilöt osallistuvat monipuolisesti sidosryhmä-
työhön, ovat mukana alueellisissa kehittämishankkeissa 
ja toimivat suorina linkkeinä asiakasomistajien palaut-
teen välittämisessä osuuskaupalle.

Hallintohenkilöiden valintoja ohjaavat laki, säännöt, 
sovitut menettelytavat sekä hallintoneuvoston työjärjes-
tys ja hallituksen ohjesääntö. 

Hallintoneuvostosta on vuosittain erovuorossa yksi 
kolmasosa jäsenistä.
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Hallitus

Tilintarkastus

Tilintarkastajat tarkastavat lakisääteisesti yrityksen ti-
linpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Heidän tulee 
tarkastusta suorittaessaan noudattaa hyvää tilintarkas-
tustapaa sekä osuuskaupan sääntöjä, joiden mukaan 
osuuskaupan tilintarkastajiksi valitaan SOK:n nimeämä 
hyväksytty tilintarkastaja ja yksi tai useampi muu hyväk-
sytty tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla luonnolli-
nen henkilö tai hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tilivuoden 2012 
tilintarkastajana on toiminut SOK:n nimeämä tilintar-
kastaja, kauppatieteiden maisteri, KHT Esa Harttunen 
ja hänen varatilintarkastajanaan on toiminut kauppatie-
teiden maisteri, KHT Matti Hartikainen Tilintarkastus-
otava Oy:stä.

Lisäksi edustajiston kokous valitsi 24.11.2011 pi-
tämässään syyskokouksessa nimeämisvaliokunnan 
esityksen mukaisesti tilintarkastajiksi vuodelle 2012 ta-
loustieteiden maisteri, KHT Tapani Rotola-Pukkilan 
Kauhajoelta ja kauppatieteiden maisteri, KHT Pentti 
Pääjärven Seinäjoelta sekä varatilintarkastajiksi ekono-
mi, KHT Turo Jaakkolan Kauhajoelta ja tilintarkastaja, 
HTM Sirkka-Liisa Karvisen Seinäjoelta.

SOK:n hallitus on nimennyt 16.8.2012 pitämässään 
hallituksen kokouksessa Etelä-Pohjanmaan Osuuskau-
pan ja kaikkien tytäryhtiöiden tilivuoden 2013 tilintar-
kastajaksi kauppatieteiden maisteri, KHT Esa Harttusen 
ja hänen varatilintarkastajakseen kauppatieteiden mais-
teri, KHT Matti Hartikaisen Tilintarkastusotava Oy:stä.

Edellä olevan lisäksi edustajiston kokous valitsi 
22.11.2012 pitämässään syyskokouksessa nimeämisva-
liokunnan esityksen mukaisesti tilintarkastajiksi vuo-
delle 2013 KHT Mikko Sillanpään tilintarkastusyhtiö 
KPMG Oy Ab:ltä ja varatilintarkastajaksi KHT-yhteisö 
KPMG Oy Ab:n.

Eepeen vuoden 2012 hallitus. Ylärivi (vas.) Jari Palo, Unto Kangas, Markku Saksa ja Raija Kalliokoski. Alarivi Elina Varamäki ja Kimmo Simberg. 

Hallitus vastaa Eepeen liiketoiminnan menestykselli-
syydestä. Hallituksen puheenjohtajana toimii Eepeen 
toimitusjohtaja ja sen jäsenten enemmistö koostuu asia-
kasomistajien edustajista.

Hallituksen tärkeimmät tehtävät ovat:
- päättää Eepeen  keskeiset strategiat ja tavoitteet,
-  päättää vuosittain Eepeen taloudelliset kokonaista-

voitteet ja tarvittavat kokonaissuunnitelmat,
- päättää investoinnit sekä
- johtaa ja valvoa liiketoimintaa.

Kaikkien Eepeen toimielinten jäsenten tulee noudattaa 
lain ja sääntöjen määräyksiä käyttäessään heille uskottua 
päätösvaltaa.

Vuonna 2012 Eepeen hallitukseen ovat 
kuuluneet seuraavat henkilöt:

Kimmo Simberg, pj. toimitusjohtaja, restonomi, MBA 

Elina Varamäki, vpj. dosentti, tutkijayliopettaja,  

 kauppatiet. tohtori 

Unto Kangas agrologi, talousneuvos 

Jari Palo  kaupallinen johtaja, kauppatiet. 
maisteri

Markku Saksa yrittäjä

 
Hallituksen kokouksiin ovat osallistuneet myös hallinto-
neuvoston puheenjohtaja Hanna Valtari ja varapuheen-
johtaja Kyösti Yli-Karjanmaa sekä johtajiston jäsenet 
Juhamatti Aronen, Raija Kalliokoski, Seppo Kuusisaari 
ja Esa Nuottivaara.

Hallitus on pitänyt vuoden 2012 aikana 14 kokous-
ta, joissa on kirjattu yhteensä 175 pöytäkirjan pykälää.

Hallintoneuvosto on kokouksessaan 18.12.2012 va-
linnut hallituksen jäseniksi vuodeksi 2013 uudelleen 
seuraavat henkilöt: Unto Kangas, Jari Palo ja Elina Vara-
mäki Seinäjoelta sekä Markku Saksa Teuvalta.

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut toimitus-
johtaja Kimmo Simberg ja varapuheenjohtajana Elina 
Varamäki. Sihteerinä on toiminut talousjohtaja Raija 
Kalliokoski.
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Asiakastoimikunta on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan 
toimialueen asiakasomistajia ja kuluttajia edustava, kau-
pallista toimintaa tukeva sekä osuuskaupan ja S-ryhmän 
mielikuvaa vahvistava toimikunta.

Toimikunnan jäsenet viestittävät tietoa alueosuus-
kaupan toiminnasta omille sidosryhmilleen ja edistävät 
siten positiivisen yrityskuvan rakentumista. Asiakastoi-
mikuntalaiset toimivat omilla paikkakunnillaan vuo-
rovaikutteisesti market-yksiköiden ja asiakasomistajien 
kesken tavoitteenaan kehittää yksikön palvelukykyä.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvos-
to päättää pysyvien toimikuntien asettamisesta koko 
osuuskuntaa tai sen osa-alueita varten. Hallintoneu-
vostolle tehtävästä valintaehdotuksesta vastaa kaupal-
linen johtaja. Osuuskaupan hallintoneuvosto valitsee 
asiakastoimikunnan jäsenet kolmeksi kalenterivuodeksi 
kerrallaan vuoden viimeisessä kokouksessa. Asiakastoi-
mikunnasta on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa 
jäsenistä. 

Asiakastoimikunta on pitänyt vuoden 2012 aikana 
kaksi kokousta. Kevätkokous pidettiin Helsinkiin 13.–
14.4.2012 suuntautuneen kokous- ja virkistysmatkan 
aikana. Kokouksessa käsiteltiin normaalit kevätkokous-
asiat ja valittiin uudelleen asiakastoimikunnan puheen-
johtajaksi vuodeksi 2012 Sirkka Pakkala Jalasjärveltä.

Kokouksen jälkeen iltaa jatkettiin Helsingin kaupun-
ginteatterissa, jossa esitettiin Katri-Helenan elämästä 
kertova musikaali. Seuraavana päivänä oli vielä vuorossa 
tutustuminen Hyrsylän Mutkaan, jossa tavattiin yrittäjä, 
tanssitaiteilija Aira Samulin.

Syyskokous pidettiin torstaina 15. päivänä marras-
kuuta 2012 Sokos Hotel Vaakunassa Seinäjoella. Läsnä 
oli 16 asiakastoimikunnan jäsentä. Kokouksessa käsi-
teltiin normaalit syyskokousasiat, tehtiin esitys Eepeen 
hallintoneuvostolle erovuoroisista ja heidän valinnois-
taan toimikaudelle 2013–2015 sekä vahvistettiin vuo-
den 2013 toimintasuunnitelma.

Vuosi 2013 on Eepeen 110-vuotisjuhlavuosi, jonka 
puitteissa järjestetään monenlaisia tapahtumia ja tilai-
suuksia, joissa tarvitaan myös asiakastoimikuntalaisten 
apua. Syntymäpäiväkahvit tarjoiltiin Eepeen yksiköissä 
ystävänpäivänä 14.2.2013. Muista tapahtumista tiedo-
tetaan asiakkuuspäällikkö Tuula Rajalan toimesta koko 
juhlavuoden ajan.

Asiakastoimikunnan kaupunki- ja kuntakohtaisten 
työryhmien toiminta on painottunut erilaisten marke-
teissa järjestettyjen markkinointitoimien järjestelyyn ja 
avustamiseen. S-markettien ja Sale-kauppojen asiakaso-
mistajapäivillä työryhmän jäsenet ovat toimineet asiaka-
somistajaneuvojina.

asiakastoimikunta 2012 maataloustoimikunta 2012

Maataloustoimikunta on Etelä-Pohjanmaan Osuus-
kaupan toimialueen asiakasomistajia ja maatalous- ym. 
yrittäjiä edustava, kaupallista toimintaa tukeva sekä 
osuuskaupan ja S-ryhmän mielikuvaa vahvistava toimi-
kunta.

Toimikunnan jäsenet viestittävät tietoa alueosuus-
kaupan toiminnasta omille sidosryhmilleen ja edistävät 
siten positiivisen yrityskuvan rakentumista.

Omalla paikkakunnallaan maataloustoimikuntalai-
set toimivat vuorovaikutteisesti S-Rautojen sekä Agri-
markettien ja asiakasomistajien kesken tavoitteenaan 
kehittää yksikön palvelukykyä.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvos-
to päättää pysyvien toimikuntien asettamisesta koko 
osuuskuntaa tai sen osa-alueita varten. Hallintoneu-
vostolle tehtävästä valintaehdotuksesta vastaa toimi-
alajohtaja. Osuuskaupan hallintoneuvosto valitsee 
maataloustoimikunnan jäsenet kolmeksi kalenterivuo-
deksi kerrallaan vuoden viimeisessä kokouksessa. Maa-
taloustoimikunnasta on vuosittain erovuorossa noin yksi 
kolmasosa jäsenistä.

Eepeen maataloustoimikunta piti vuonna 2012 kaksi 
kokousta. Kevätkokous pidettiin 17.4.2012 Ylihärmäs-
sä, Junkkari Oy:llä. Kokouksessa toimialajohtaja Esa 
Nuottivaara esitti katsaukset Eepeestä sekä maatalous- ja 
rautakaupan toimialalta. Junkkari Oy:ltä puheenvuoron 
käyttivät toimitusjohtaja Pekka Himanka ja kotimaan 
myyntipäällikkö Jorma Lähetkangas. Kokouksen päät-
teeksi oli vielä tehdaskierros.

Maataloustoimikunnan syyskokous pidettiin 11.10. 
2012 Ikaalisten Kylpylässä. Asialistalla olivat normaa-
lit syyskokoukselle kuuluvat asiat. Yhteistyökumppanin 
puheenvuoron kasvuohjelma-asioista käytti kehityspääl-
likkö Martti Yli-Kleemola Hankkija-Maatalous Oy:stä. 
Toimialajohtaja Esa Nuottivaara kertoi ajankohtaisista 
asioista Eepeestä sekä maatalous- ja rautakaupan toimi-
alalta. 

Seuraavana päivänä 12.10.2012 maataloustoimikun-
nan jäsenet tutustuivat Kone Forum -näyttelyyn Tampe-
reen Messukeskuksessa.

Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Marja-
Leena Laakso ja sihteerinä Matti Vainionpää.

 
Maataloustoimikuntaan ovat kuuluneet 
vuonna 2012:

Roger Björknäs Kristiinankaupunki
Kaj Erlands Teuva
Esa-Matti Heikkilä Seinäjoki
Visa Hippi Seinäjoki
Johanna Kankaanpää Ähtäri

Perttu Keski-Mattila Kauhajoki
Keijo Ketola Karijoki
Olavi Ketola Isojoki
Pentti Kujala Seinäjoki
Kari Källi Soini
Marja-Leena Laakso Vimpeli
Jussi Lauttamus Kurikka
Eija Lehtimäki Kauhava
Markku Luoto Jalasjärvi
Henry Långskog Närpiö
Yrjö Paavola Töysä
Sirkka Pakkala Jalasjärvi
Mauri Penninkangas Alajärvi
Tapio Perälä Ilmajoki
Kari Piirto Kurikka
Antti Ranta Kauhajoki
Jukka Reinikka Alavus
Veli Sipilä Lapua
Jouko Talvitie Kauhava
Jari Tiensuu Kauhava
Hannu Tuuri Seinäjoki
Pasi Välisaari Alajärvi
Jarmo Ylesmäki Kauhava
Sami Yli-Kuha Kuortane

 

Maataloustoimikunnasta ovat olleet 
erovuorossa vuonna 2012 seuraavat 
henkilöt:

Johanna Kankaanpää Ähtäri
Perttu Keski-Mattila Kauhajoki
Olavi Ketola Isojoki
Jussi Lauttamus Kurikka
Eija Lehtimäki Kauhava
Markku Luoto Jalasjärvi
Antti Ranta Kauhajoki
Jukka Reinikka Alavus

Eepeen hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 18.12. 
2012 maataloustoimikunnan esityksen, että erovuoroi-
set jäsenet Johanna Kankaanpää, Perttu Keski-Mattila, 
Olavi Ketola, Jussi Lauttamus, Markku Luoto, Antti 
Ranta ja Jukka Reinikka valitaan kaikki uudelleen maa-
taloustoimikuntaan toimikaudeksi 2013–2015. Ero-
vuorossa olleen Eija Lehtimäen tilalle valittiin uutena 
jäsenenä Antti Kujanpää Ylihärmästä toimikaudeksi 
2013–2015.

Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Sirkka 
Pakkala ja sihteerinä Margit Lintala.

Asiakastoimikuntaan ovat vuonna 2012 
kuuluneet seuraavat henkilöt:

Sirkka Pakkala, pj. maanviljelijä Jalasjärvi
Anita Ammesmäki myyntikoordinaattori Vimpeli
Aili Finnilä myyjä Kauhajoki
Hillevi Hautamäki emäntä Alajärvi
Kirsti Hirvelä maanviljelijä Kurikka
Irma Huhtala myyjä Kuortane
Liisa Kivimäki perushoitaja Seinäjoki
Eija Knuuttila emäntä Seinäjoki
Hanna Koivulampi maatalousyrittäjä Alajärvi
Riitta Liimatainen konttoristi/sihteeri Närpiö
Eija Lehtimäki yrittäjä Kauhava
Tarja Metsäranta sairaanhoitaja Kristiinan-
  kaupunki
Helena Mäki emäntä Kauhava
Anna Mäki-Paavola yrittäjä Seinäjoki
Riitta Nevala myyjä Seinäjoki
Riitta Panula luokanopettaja Lapua
Tarja Prinkkilä myyjä Alavus
Ritva Pyylampi emäntä Alavus 
Marketta Ruha emäntä Ähtäri
Eija Röyskö yrittäjä Ilmajoki
Iiris Syrjälä työnohjaaja  Soini
Riitta Vainiola yrittäjä Teuva
Hilkka Vainionpää toimistotyöntekijä Isojoki
Päivi Vesakoski emäntä Kauhava
Eliisa Yli-Hannula emäntä Karijoki

Asiakastoimikunnasta ovat olleet 
erovuorossa vuonna 2012 seuraavat 
henkilöt:

Liisa Kivimäki Seinäjoki
Hanna Koivulampi Alajärvi
Eija Lehtimäki Kauhava
Tarja Metsäranta Kristiinankaupunki
Anna Mäki-Paavola Seinäjoki
Riitta Vainiola Teuva
Päivi Vesakoski Kauhava

Eepeen hallintoneuvosto hyväksyi kokouksessaan 
18.12.2012 asiakastoimikunnan esityksen, että erovuo-
roiset jäsenet Liisa Kivimäki, Hanna Koivulampi, Ei-
ja Lehtimäki, Tarja Metsäranta, Anna Mäki-Paavola ja 
Päivi Vesakoski valitaan kaikki uudelleen asiakastoimi-
kuntaan toimikaudeksi 2013–2015. Erovuorossa olleen 
Riitta Vainiolan tilalle valittiin uutena jäsenenä Minna-
Liisa Tuisku Teuvalta toimikaudeksi 2013–2015.
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Eepeen organisaatio

YLIN ORGANISAATIO 1.1.2013

Johtajiston kokouksiin osallistuvat johtajiston jäsenet sekä 
kutsuttuina asiakkuuspäällikkö, henkilöstöpäällikkö ja sisäinen tarkastaja.

Joka alalla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimialajohtaja.

JOHTAJISTO

MARKET-KAUPPA

Kaupallinen johtaja
Jari Palo

Prisma (1)
S-market (27)

Sale (8)
Parturi-kampaamo (1)

Emotion (1)

Asiakasomistajapalvelut
Marketprosessi

Liikepaikkahankinta

AUTO- JA AUTO- 
TARVIKEKAUPPA

Toimialajohtaja
Juhamatti Aronen

Ess Autotalo (1)
S-Etuhuolto (2)

MAATALOUS- JA
RAUTAKAUPPA

Toimialajohtaja
Esa Nuottivaara

Agrimarket (12)
S-Rautamarket (4)

Toimitusjohtaja
Kimmo Simberg

TALOUSHALLINTO-
PALVELUT

Talousjohtaja
Raija Kalliokoski

Rahoitus
Taloushallintopalvelut

Tietojärjestelmä- 
palvelut

Sihteeripalvelut

Eepee-Kiinteistöt Oy
Rakennuttaminen

Isännöinti
Kiinteistölaskenta

LIIKENNEMYYMÄLÄ- 
JA POLTTONESTE-

KAUPPA

Toimialajohtaja
Seppo Kuusisaari

ABC-liikennemyymälä 
(10) 

ABC-automaattiasema 
(20)

ABC-pesukatu (3)

MATKAILU- JA  
RAVITSEMISKAUPPA

Toimialajohtaja
Juhamatti Aronen

Hotelli (2)
Ravintola (11)

Sisäinen tarkastus
Tuomo Långnabba

Henkilöstöhallinto
Tommi Suvisalmi

MARKETKAUPAN 
JOHTORYHMÄ

Jari Palo, pj.
Ann-Christina Hevonkoski, siht.
Markus Bergman
Jussi Järvinen
Kari Lehtivuori
Ari Matikainen
Kimmo Mylläri
Mikko Sihto
Tommi Suvisalmi

MARKETKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2013

Tulosryhmäjohtaja
Ari Matikainen

Kaupallinen johtaja
Jari Palo

Valikoimat
Markkinointi

Hankinta

Markkinointipäällikkö
Kimmo Mylläri

Tulosryhmäjohtaja
Kari Lehtivuori

S-marketit
Alavus PT ja KT

Ilmajoki
Isojoki

Jalasjärvi
Jurva

Kauhajoki PT ja KT
Koskenkorva

Kristiinankaupunki
Kurikka
Närpiö

Peräseinäjoki
Teuva
Jouppi

KK Lehtinen

S-marketit
Alahärmä
Alajärvi

Kauhava
Kivistö

Kortesjärvi
Kuortane

Lapua
Lehtimäki
Törnävä
Vimpeli

Ylihärmä
Ylistaro
Ähtäri

Ryhmäpäällikkö
Ann-Christina 
Hevonkoski

Sale-ryhmä
Alakylä
Karijoki

Kaskinen
Lapua

Lapväärtti
Soini

Tanelinranta
Töysä

Omavalvonta

Prismajohtaja
Mikko Sihto

Prisma 
Päivittäistavara

 Pukeutuminen ja
koti sisällä

 Viihde ja sport
 Rakentaminen ja 

   remontointi
 Info ja kassaos.

 Parturi-kampaamo

Emotion
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LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTEKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2013 

Projektipäällikkö
Heli Back

ABC Seinäjoki
Timo Märsylä

ABC Ilmajoki
Jussi Niukkala

ABC Teuva
Lauri Vainioranta 

ABC Prisma/ Pesukatu
Timo Märsylä

ABC Kristiinankaupunki
Vt. Susanne Klemets

ABC Lapua
Petri Valtee

ABC Jalasjärvi
Anne Kiviluoma

ABC Kauhajoki
Timo Piirto

ABC Ähtäri
Taru Salli

Limy- Päällikkö /  
Kenttätehtävät
Piia Mäenpää

Toimialajohtaja
Seppo Kuusisaari

ABC Ylistaro
Tina Vainionpää

ABC Alavus
Henna Kanto

LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA
POLTTONESTEKAUPAN  
JOHTORYHMÄ

Seppo Kuusisaari, pj.
Heli Back
Henna Kanto
Timo Märsylä
Piia Mäenpää
A-C Hevonkoski
Elina Mäki-Opas

MATKAILU- JA 
RAVITSEMISKAUPAN
JOHTORYHMÄ

Juhamatti Aronen   
Seppo Kuusisaari   
Sami Kivelä   
Merja Kivioja
Elina Mäki-Opas

Toimialajohtaja
Hotellinjohtaja

Juhamatti Aronen

SOKOS HOTELS
VAAKUN JA LAKEUS

Majoitus
Myyntipalvelu
Hotellipäällikkö
Merja Kivioja

Vaakuna
Vastaanotto 

Vastaanottopäällikkö
Merja Rantala

Kerroshoito,  
aamiainen

Palvelupäällikkö
Ulla Yli-Kohtamäki

Hesburger  
Torikeskus 

Ravintolapäällikkö
Sanna Tiittanen

Ravintolamaailma
Sjk Prisma 

Ravintolapäällikkö
Hilkka Koivisto-Kokko

Ravintolamaailma
Alahärmä 

Ravintolapäällikkö
Ulla Puronvarsi

Rosso / Coffee House 
Ravintolapäällikkö

Minna Kaski

Keittiömestari
Sanna Ojala

Hosboda Korbel 
Ravintolapäällikkö

Hannu Luhtala

SOKOS HOTEL
LAKEUS

Matador 
Ravintolapäällikkö

Sami Kivelä

Keittiömestari
Johanna Mäkinen

Wilson Pub
Ravintolapäällikkö

Sami Kivelä

SOKOS HOTEL 
VAAKUNA

Fransmanni
Ravintolapäällikkö

Sami Kivelä

Keittiömestari
Tiina Laurila

Amarillo
Ravintolapäällikkö

Ulla Riihimäki

Keittiömestari
Ossi Kallio

Karma
Ravintolapäällikkö

Joonas Uitto 

MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2013

Ryhmäpäällikkö
Elina Mäki-Opas
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MAATALOUS- JA RAUTA- 
KAUPAN JOHTORYHMÄ

Esa Nuottivaara, pj.
Jukka Haapasalmi
Ari Laaksonen
Jan-Erik Sand
Matti Vainionpää
Jussi-Pekka Viianen
Jukka Vuorenmaa (öljykauppa)

AUTO- JA AUTOTARVIKEKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2013

AUTO- JA AUTOTARVIKE- 
KAUPAN JOHTORYHMÄ

Juhamatti Aronen pj.
Ari Harju
Heikki Latvala
Sami Kivelä

Toimialajohtaja
Autotalon johtaja

Juhamatti Aronen

Myyntipäällikkö
Heikki Latvala

Automyynti:
Uudet

Käytetyt

Autosihteeri
Soile Isotalo

Jälkimarkkinointipalvelu
Ari Harju

Merkkihuolto
Varaosat, tarvikkeet

S-Etuhuolto

MAATALOUS- JA RAUTAKAUPAN ORGANISAATIO 1.1.2013

Toimialajohtaja
Esa Nuottivaara

Aluepäällikkö
Matti Vainionpää
(koneet / varaosat)

RAUTA- JA
PUUTARHAKAUPPA

Myyntipäällikkö
Jukka Haapasalmi

VILJAKAUPPA

Myyntipäällikkö
Ari Laaksonen

S-Rauta
Alajärvi

Kauhajoki
Lapua
Närpiö

Agrimarket
Alavus

Härmänmaa
Ilmajoki

Jalasjärvi
Kortesjärvi

Kristiina
Kurikka

Peräseinäjoki
Seinäjoki

Teuva
Vimpeli
Ylistaro

Viljavarastot
Sopimusvastaanottajat
Laatujärjestelmäasiat

Tuotantotarvikekauppa
Rehukauppa
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TALOUSHALLINNON ORGANISAATIO 1.1.2013

Asiakkuuspäällikkö 
Tuula Rajala

raportoi 
kaupalliselle johtajalle

Asiakasomistaja-asiat
Asiakkuustilastot

S-Pankki,  
   asiamiestoiminta 

BOA-hallinta
Viestintäasiat

Henkillöstöpäällikkö
Tommi Suvisalmi

raportoi 
toimitusjohtajalle

TES-asiat 
HR-järjestelmät
Palkkalaskenta- 

Palveluässä 
Henkilöstöpalvelut

Koulutusasiat 
Rekrytointiasiat

Työsuojelu 
Henkilöstöraportointi-

ja rekisteriasiat
Työterveyshuolto

Sisäinen tarkastaja 
Tuomo Långnabba

raportoi 
toimitusjohtajalle

Konttoripäällikkö
Aila Rinta-Koski

Pääkirjanpito
Tilinpäätös
Raportointi
Veroasiat

Palveluässä-yhteistyö
Kululaskut 

Sisäinen laskenta
Postitus

Tilastointi 
Arkistointi

Kiinteistösihteeri
Konsernivuokrat

Supro-suunnittelu

Eepee-Kiinteistöt Oy

Kiinteistöpäällikkö
Pekka Hakamäki

Uudisrakentaminen
Investointisuunnittelu

Viranomaisasiat
Rakennuslupa-asiat

Kehitystyö
Sopimusvalvonta
Rakennusvalvonta

Isännöitsijä 
Timo Salo

Kiinteistölaskenta 
Energiaseuranta
Vuokrausasiat

Talohuoltosopimukset
Arkistointi

Ismo Kallinki
Hotellien kiinteistön-

hoito

ICT-asiantuntijat
Tommi Veistola 
Jani Marjamäki

Tietojärjestelmätuki
ATK-laite- ja 

puhelinhankinnat
010-puhelinvaihde

ylläpito ja tuki
Tietoverkon hallinta,
suunnittelu ja ylläpito

IT-projektit
Uudis- ja uudistettavien
kohteiden atk-verkon

ym. suunnittelu ja 
avaustuki

Verkkoisäntä 
(SOK IT-yhteyshenkilö)

Eepee-konsernin taloushallinto ja rahoitus
Talousjohtaja

Raija Kalliokoski

TALOUSHALLINNON 
JOHTORYHMÄ

Raija Kalliokoski, pj. 
Aila Rinta-Koski 
Tommi Suvisalmi 
Pekka Hakamäki

Oma liiketoiminta ja palvelut

Johdon sihteeri
Margit Lintala

Johtajiston ja hallinnon
sihteeripalvelut,

kokous- ym. 
tilaisuuksien järjestelyt,

matkajärjestelyt
As. toimikunnan 

sihteeri

Fransmanni
su  21.12. 12-22
ma  22.12. 11-24
ti  23.12. 11-18
ma-ke 29.-31.12. 11-24
to  1.1. 12-22

rosso
su-ma  21.-22.12. 11-22
ti  23.12. 11-20
pe  26.12. 12-01
la  27.12. 11-01
su  28.-29.12. 11-22
ti-ke  30.-31.12. 11-23
to  1.1. 11-22 

Hospoda Korbel
su  21.12. 09-01
ma-to  22.-25.12. 16-01
pe 26.12.  14-02
la  27.12. 09-02
su  28.12. 09-01
ma-to  29.12-1.1. 16-01 

Wilson pub
su  21.12. 16-24
ma-ti  22.-23.12. 16-00
to-pe  25-26.12. 16-03
la  27.12. 12-03
su  28.12. 12-24
ma-ti  29.-30.12. 16-24
ke  31.12. 16-03
to  1.1. 16-24

CoFFee House
su  21.12. 11-22
ma  22.12. 8.30-22
ti  23.12.  8.30-20
pe  26.12. 12-01
la  27.12. 8.30-01
su  28.12. 11-22
ma  29.12. 8.30-22
ti-ke 30.-31.12. 8.30-23
to  1.1. 11-22

Pedron Uuden Vuoden suositus
Härän sisäfilepihvi              26,50 € / 28,50 €
kermaisella juustokuorrutuksella ja konjakkipippuri-

siirapilla. Viinisuositus: Misiones de rengo Carmenere.

Sokos Hotel Lakeus, Torikatu 2, Seinäjoki
puh. (06) 4195 100, www.lakeusmatador.fi
Avoinna: ti 30.12. 11-24, ke 31.12. 11-24, to 1.1. 12-20 

Lavalla 27.12. Hittiorkesteri Aimo 

 31.12. Maid For Sale

Kauppatori 3, Seinäjoki, www.amarillo.fi, avoinna 24.12. 17-22, 25.12. 14-02, 26.-27.12. 11-03

rokataan!
MEILLÄ

Biletystä läpi pyhien
neljään saakka.
arvomme vuoden ilmaisen
sisäänpääsyn.

k a u p p a t o r i  1 - 3 ,  s e i n ä j o k i  |  w w w . r a v i n t o l a k a r m a . c o m

Majoitustarjous
Sokos Hotel Vaakuna palvelee läpi pyhien. Mukava 
yöpyminen Sokos Hotellissa kruunaa pikkujoulu
illan, tapanintanssit tai ostosreissun.

alk. 35,50 €/hlö/vrk/2hh:ssa
Voimassa 19.12.08-4.1.09.

uuden Vuoden hotellipaketti
komiasti kimpassa -konserttitanssiaisiin

alk. 55 €/hlö/vrk/2hh:ssa
Sis. majoituksen, aamiaisen ja liput.
paketti on myynnissä molemmissa hotelleissa, alkaen 
hinta on sokos hotel lakeuden hinta.

Varaukset myyntipalvelusta 010 764 8100 tai
suoraan hotelleista Vaakuna 010 764 7000 ja 
lakeus 010 764 8000.

VietÄ MukaVa joulu ja uusi Vuosi seinÄjoella! 

 hinnat ovat alkaen-hintoja vapaa-ajan matkus-
 tukseen. hinnat vaihtelevat valitsemasi hotellin  
 ja päivän mukaan, tarkista hinta varausta teh-
dessäsi. hinnat on s-ryhmän asiakasomitajahintoja, muille 
hintoihin lisätään 9 €/huone/vrk. huoneita on rajoitettu 
määrä.
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PL 70, 60101 Seinäjoki 
Hyllykalliontie 2, 60510 Hyllykallio 

Puh. 010 764 6000, Fax 010 764 6299
www.eepee.fi

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 


