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K

oronakevään iskiessä päälle jouduttiin Eepeessäkin
sulkemaan toimipaikkoja ja lomauttamaan tai
aikaistamaan henkilökunnan kesälomia. Nopeasti ryhdyttiin
myös selvittelemään lomautetuille työmahdollisuuksia
marketkaupasta, josta valtaosin kaikki halukkaat saivatkin
työvuoroja.
Kriisin keskellä ison monitoimialayrityksen turvaverkko tulee
konkreettiseksi. Kun kahdella toimialalla hiljeni, yhdellä oli
todella kiire. Kuten Cimi Mäki-Hakola haastattelussaan
kiteyttää: ”On mukava luottaa siihen, että aina löytyy jotain.”
Tänä vuonna on avattu uudistettuja myymälöitä ja palveluja
ilman juhlallisuuksia. Tässä lehdessä pääsemme tutustumaan
niihin. Laajasta koronapaketista puolestaan pääsee kootusti
lukemaan, kuinka me eepeeläiset yhdessä keksimme keinot
selvitä siitä.
Kuten jo sormituntuma kertoo, lehtemme on myös hieman uudistunut. Lehti yhdistää meitä ja kertoo siitä, miten välitämme toisistamme ja ympärillämme olevasta – aina luontoystävällistä paperia myöten. Myös Workplacen käyttö on tämän
kevään ja kesän aikana kasvanut huimasti. Tarkoitus onkin,
että jatkossa Workplace-ryhmät ja lehti täydentävät toisiaan
entistä paremmin.
Meillä on Eepeessä upeita
työyhteisöjä, joissa pidetään
toisistansa huolta, joissa
arvostetaan ja kannustetaan toisiansa. Tässä
porukassa on hyvä ja turvallinen olla ja tehdä töitä
nyt ja jatkossa. Tulkoon
mitä vaan.
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Kuka?
Kehitysjohtaja
Alexander Mäki-Rahko
vastaa Eepeen HR- ja
IT-asioista.

Koska?

35 TJ:n katsaus

Viisi vuotta Eepeessä.

Kuinka?

Kehitysjohtaja Alexander Mäki-Rahkon vastuulla on
Eepeen henkilöstö- ja tietohallinto. Paluumuuttajan
oli helppo solahtaa perinteikkään ja kehityshakuisen
osuuskaupan elämänmenoon. Mitä hän miettii
työssään nyt – kysyimme kuusi ajatusta.

EEPEE

Toiminnan tarkoitus
Tuotamme kilpailukykyisesti ja
kannattavasti monipuolisia palveluja ja
etuja asiakasomistajillemme.

Visio
Asiakasomistajiemme ykkösvalinta –
Ylivoimaista hyötyä ja parasta palvelua
omasta kaupasta.

Arvot
Julkaisija Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa,
PL 70, 60101 Seinäjoki, p. 010 764 6000, www.eepee.fi

Hyvä eepeeläinen arvostaa
itseään ja asiakkaita ja tekee
parhaansa synnyttääkseen
onnistuneen asiakaskokemuksen.
Kaikki me olemme hyviä
eepeeläisiä.”

Olemme
asiakasta
varten.

Kannamme
Uudistamme
jatkuvasti
vastuuta ihmisistä
ja ympäristöstä. toimintaamme.

Toimimme
tuloksellisesti.

Alueellisuus
on meille
tärkeää.
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Eepeen tärkein kehitysaskel on henkilöstön osaamiseen panostaminen. Se ratkaisee monta tulevaisuuden haastetta ja pitää yllä työhyvinvointia. Osaava
työntekijä on motivoitunut ja kykenee muutokseen.
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Henkilöstön hyvinvointi syntyy kuuntelemisesta ja
luottavaisesta sekä mahdollistavasta ilmapiiristä,
siihen meillä on määrätietoisesti panostettu.
Lähiesimiestyö on tässä keskeisessä roolissa, meille
on valikoitunut hyviä ja osaavia esimiehiä.

Aloitin viime vuoden lopulla kehitysjohtajana. Rooli
on uusi Eepeessä ja antaa minulle mahdollisuuksia
kasvaa johtajana. Onneksi minulla on taitavia
johtajia ympärilläni, joilta voin kysyä ja oppia.
Myös S-ketjusta saan kollegoiltani tukea. Johtajana
olen tavoitettavissa, luotan tiimiini ja olen
tukena parhaan taitoni mukaan. Kehittyä voisin
tiedon jakamisessa, että hoksaisin jakaa sitä vielä
paremmin.
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Juuret Ilmajoen
Nopankylässä,
missä syntyi myös
ensimmäinen
osuuskauppa
1890-luvulla.

Kun tulin Eepeelle töihin viisi vuotta sitten, olin
hedelmällisessä vaiheessa: vaimon kanssa kotiseudulle paluumuuttanut, perhettä perustamassa ja
valmiina haastamaan itseäni ammatillisesti. Varmasti
siksi tunsin nopeasti itseni eepeeläiseksi. Minun
oli helppo omaksua myös Eepeen arvot omakseni:
arvostan työtä, jota me teemme maakunnan hyvinvoinnin eteen.

Eepeen vaikutus on vahva maakunnassa, mutta
myös kasvukeskus Seinäjoen tarpeet vaikuttavat paljon kehitykseemme. Koko toimialueella on huolehdittava hyvästä kilpailukyvystä.

Vaikka Eepee on perinteikäs osuuskauppa, alueellinen vähittäiskaupan monialayritys osaa elää hyvin
ajassa. Ehkä se johtuu siitä, että toimialamme ovat
niin vahvasti sidoksissa ihmisten elämään. Menestyäksemme meidän on osattava kuunnella tarkasti
asiakkailta tulevia heikkojakin signaaleja.

3

palat

Ravintolaskuri
paljastaa, mitä syöt

Mikä Hese vie pokaalin
kołiin łänä vuonna?

Omien ruokaostosten terveellisyyden
voi kohta selvittää S-mobiilin Ravintolaskurilla, joka julkaistaan alkusyksyn
aikana. Laskurin avulla voi seurata
ostamansa ruuan terveellisyyttä ja
ravintoarvoja sekä verrata niitä suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintolaskurissa on lähdetty siitä, että käyttäjälle tulee
osoittaa myös, mikä ruokaostosten laadussa on hyvällä
mallilla. Se on ihan yhtä tärkeä tieto kuin missä on petrattavaa. Kansainvälisestikin ainutlaatuinen palvelu on kehitetty
yhdessä Suomen johtavien ravitsemustieteilijöiden kanssa.

Prisma Seinäjoen Hesburger on vuoden
2019 alueensa paras ravintola 16 Hesburgerin
joukosta. Ketjun valitessa voittajaa muun
muassa ravintolan myyntikate, tarkastusraporttien tulokset, työtyytyväisyys, lisämyynti
ja osaamisen jakaminen koko henkilökunnalle
ratkaisevat ja niitä seurataan koko vuoden
ajalta.

Omat ostot -palvelulla on jo
lähes 400 000 käyttäjää.

ravintolapäällikkö Suvi Heikkilä

”Voitto tuntuu mahtavalta. Tekemämme
työ on tuottanut tulosta ja se on huomattu
ketjutasolla. Tämä innostaa meitä
tekemään parhaamme myös jatkossa.”

EEPEEN IPA-PALKITUT

IPA-kerho kasvaa vauhdilla
Iloisen Palvelun Ammattilainen on Hesburgerin oma
palkitsemisjärjestelmä, jossa myös Eepeen Hesessä
työskentelevät ovat mukana. Kuluneen kevään aikana on
tullut lähes 30 uutta IPA-palkittua.

Ulpun grilli
kävi kesällä
kuumana

Portaittain etenevässä palkitsemisjärjestelmässä
esimiehet ehdottavat palkittavia kenttäpäällikölle, joka
myöntää IPAt tiettyjen kriteerien mukaan. Esimerkiksi
toiselle tasolle pääsy edellyttää suosittelevaa
asiakaspalvelua ja verkkoperehdytystä. Neljännellä
tasolla työntekijä ylläpitää ja kehittää toimipisteen
LPS-toimintamallia (Laatu, Palvelu ja Siisteys).

U

lpu Ruokapirssin krouvia ja
konstailematonta
katuruokaa myytiin keväällä take away -annoksina
S-marketien parkkialueilla,
muun muassa S-market
Tanelinrannassa ja uudessa
S-market Megakeskuksessa. Kesäksi Ulpu parkkeerasi palvelemaan Kauppatorin Aallon terassiväkeä.
Onneksi säät suosivat ja
puuhiiligrilli kävi kuumana. Ulpuun lanseerattiin
kesäksi Burger-passi
kovan luokan kantiksille.
Asiakkaita kannustettiin
tekemään tilaus etukäteen
puhelimitse, jolloin käsityönä tehtävien burgereiden odotteluaika saatiin
minimoitua.
Listalle tuli uutuutena
juusto-pekoniburger, joka
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IPA 1

kiilasi suosiossa Ulpun
burgerin rinnalle. Kesän
aikana järjestettiin myös
suosittuja grilli-iltoja,
joissa oli tarjolla lähituottajien laatulihaa ja elävää
musiikkia.
Syksyllä on suunnitelmissa, että Ulpu lähtisi
uudelle kierrokselle
S-marketien pihoille. Ulpun
menoa voi seurata sen
omalta Facebook-sivulta
sekä Instagramista, menu
löytyy myös Raflaamosta.
Poikkea herkuttelemaan,
Jyri Lehtosaari
Ulpu Ruokapirssistä

ABC Alavus
Jani Laikola
Venla Lampi
ABC Kauhajoki
Heidi Loukko
Henna Pyyluoma
ABC Kauhava
Maija Nevanranta
Marianne Kari
ABC Kristiinankaupunki
Valtteri Alen
Maria Wester
Sonja Kankaanpää
ABC Seinäjoki
Michael Capa
Art Garcia
Anni Mettälä
Suvi Mattila
Thi Nguyen
Katja Vakkila
Prisma Ravintolamaailma, Seinäjoki
Aino Vuorenmaa

Alakylän S-market
aukeaa joulukauppaan

K

osteusvaurion takia viime helmikuussa
suljetun Sale Alakylän tilalle rakentuva
uusi S-market Alakylä avautuu sopivasti joulukauppaan. Eepeen kaupallinen johtaja Jari
Palo kertoo, että rakentaja luovuttaa uudet
tilat marras-joulukuussa.
Kuten muihinkin Eepeen uusiin marketteihin, myös Alakylän yksikköön tulevat
katolle aurinkopaneelit ja sisälle ajanmukaiset energiatehokkaat kylmälaitteet.
Myymälän pinta-ala on tuhat neliötä.
Uutena palveluna sinne tulee muun muassa
verkkoruokakauppa Kauppakassin noutopiste. Vielä ei ole päätetty, että jatkuuko
Kauppakassin noutopiste myös S-market
Joupissa.
– Alun perin läntisen Seinäjoen noutopisteen piti tulla Alakylään, mutta kun
myymälä jouduttiin sulkemaan kosteusvaurion takia, niin se menikin Jouppiin.
Tilausten määrän perusteella ratkaistaan,
onko tarvetta pitää noutopistettä kummassakin vai pelkästään Alakylässä.
Salen henkilökunta on sijoittunut töihin
muihin Eepeen yksiköihin. Palo ei osaa vielä
sanoa, moniko heistä haluaa palata uuteen
myymälään.
– Joka tapauksessa Alakylän S-marketin
avaaminen merkitsee noin kymmentä uutta
työpaikkaa Eepeellä.

IPA 2

ABC Kristiinankaupunki
Jessica Wikström
ABC Seinäjoki
Laura Levä
Linda Mäkisalo
Katja Perkiö
Roosa Pihlajanmäki
Prisma Ravintolamaailma, Seinäjoki
Maija Ala-Louvesniemi
Mikael Salminen
IPA 3

ABC Seinäjoki
Sanna Kilpeläinen
Riikka Penttilä
Emmi Hilli
IPA 3

Prisma Ravintolamaailma, Seinäjoki
Sebastian Rautiainen

Jalasjärven ja Ilmajoen
S-marketit uudistuvat
Syksyn aikana uudistustöitä tehdään S-market
Jalasjärvellä ja Ilmajoella. Molemmissa myymälöissä uusitaan kaikki kalusteet energiatehokkaiksi ja lisätään muun muassa itsepalvelukassat ja paistopisteet.
– Myymälät on viimeksi uudistettu toistakymmentä vuotta sitten. Ne tarvitsevat
päivityksen. Valmista pitäisi olla molemmissa
ennen joulua, kaupallinen johtaja Jari Palo
kertoo.
Seuraavana Eepeen myymäläverkostosta
uudistuu Teuvan S-market. Siellä vanha
myymälä puretaan ja tilalle rakennetaan
kokonaan uusi. Töiden alkamisajankohta
on vielä avoin, joko loppuvuodesta tai ensi
vuoden alussa.

Oikein
muokattu työ
kuntouttaa
Sairauslomalle jäävä ei välttämättä ole
täysin työkyvytön. Uudenlainen kuntouttava
ratkaisu on muokattu työ, johon liittyvä
hanke etenee asteittain Eepeessä.

E

epeen kehitysjohtaja Alexander Mäki-Rahko on vakuuttunut, että monessa tilanteessa työ on paras kuntouttaja,
kunhan se on oikeanlaista. Useissa tapauksissa työntekijä ei ole täysin työkyvytön, ja työtä voidaan muokata hänelle
sopivaksi.
– Kysymys on määräaikaisesta, yleensä enintään muutaman viikon mittaisesta työn räätälöinnistä, jossa tehtävät
muokataan henkilön terveystilanteeseen sopiviksi. Jos joku ei
voi esimerkiksi nostella tavaroita, hän voi tehdä jotain muuta.
Näin voidaan välttää tarpeettomia sairauspoissaoloja.
Mäki-Rahko painottaa, että muokatun työn avulla ei haeta
pysyviä työnkuvan muutoksia, vaan vauhtia toipumiseen ja
kulloisenkin tilanteen mukaisen työpanoksen antamiseen.
Ellei muutaman viikon työn uudelleenjärjestely auta, turvaudutaan muihin toimenpiteisiin.
Pilotteina ovat toimineet ABC Jalasjärvi, S-market Peräseinäjoki ja Sale Lapua, joista saatuja kokemuksia hyödynnetään
kehitystyössä. Syksyn aikana järjestetään myös alueelliset
työpajat ja käytäntö laajenee muihin Eepeen yksiköihin.
Yhteistyökumppanina toimii Terveystalo, ja työterveyslääkärit huolehtivat, että uudenlainen kuntoutumismuoto
huomioidaan hoitosuunnitelmaa mietittäessä.
– Muualla Suomessa on saatu muokatusta työstä mittavia
hyötyjä. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja kynnys palata
töihin on madaltunut, Mäki-Rahko kertoo. ○
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Terveystalo muuttaa
Apsille Alajärvellä
ABC Alajärvi saa syyskuun aikana uuden vuokralaisen, kun
ABC-marketin paikalle muuttaa Terveystalo. Alajärvellä
päätettiin luopua ABC-marketista kokonaan, koska samassa kiinteistössä on S-market.
Näin saamme tilan tehokkaammin hyötykäyttöön ja
samalla mitä mieluisimman vuokralaisen. Terveystalon
asiakkaiden on kätevä pistäytyä kaupassa ja kahvilla
lääkärikäynnin yhteydessä.

Muistuta
viljelijää kuivurikamppiksesta

Eepeen Öljypalvelu tarjoaa
maanviljelijöille joustavan
sadonkorjuuedun. Kun viljelijä
tilaa polttoöljyt kuivuriin
syyskuun loppuun mennessä, hän
saa maksuaikaa 15. joulukuuta
saakka. Muistetaan mainita
tästä omille verkostoillemme.

Ristiintyöskentely
toimii myös maakunnassa
Uudistuneen ABC Lapuan rekrytoinnissa otettiin iso
loikka eteenpäin eri toimipaikkojen välisessä ristiintyöskentelyssä. Henkilöiden valinnassa otettiin lähtökohtaisesti huomioon mahdollisuus tehdä vuoroja useissa
eri yksiköissä, kuten Kauhavan, Alajärven ja Alavuden
ABC-asemilla.
Käytäntö on jo tuttu juttu Eepeen ravintoloissa
Seinäjoella, jossa kokemukset ovat olleet toimialajohtaja
Juhamatti Arosen mukaan hyvät.
– Työntekijät saavat halutessaan enemmän vuoroja
ja työnantaja pystyy elämään ketterämmin vuoroihin
tarvittavan henkilökuntamäärän vaihtelun mukaan. Vaikka
maakunnassa matkat yksiköiden välillä ovat pidemmät,
käytäntö on ollut monelle mieluisa. Uudet ihmiset ja
vaihteleva ympäristö tuovat työhön uudenlaista puhtia,
hän sanoo.

Toivottu kebab tuli
Apsin listoille
Kebab on kauan ollut ABC-asemilla noutopöydän toivotuin pääraaka-aine ja nyt sitä saa myös annoksina. Uudet
KEBABC!-annokset tulivat kaikkien à la cartea myyvien
ABC-asemien listoille elokuun puolivälissä.
Konseptiin kuuluu neljä annosta eri lisukkeilla ja
pitakebab. Asiakas valitsee joko miedon tai tulisen
kastikkeen ja annoksen saa myös vegaanisena härkäpapukastikkeella.
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Jamix

tuo keittiöön järjestystä
ABC-ketjun keittiöissä otetaan tämän vuoden aikana
käyttöön uusi Jamix-järjestelmä. Järjestelmään kirjataan
käytännössä kaikki keittiön ruokatuoteprosessin vaiheet
reseptiikasta hinnoitteluun ja se tuo monia helpotuksia
keittiön työrutiineihin. Eepeen yksiköissä koulutukset
järjestetään syksyn aikana.

Keskitetty
työvuorosuunnittelu alkoi
myös marassa

K

un ennen jokainen esimies Eepeessä teki työvuorolistan oman toimipisteensä työntekijöille, nyt vuorot
suunnitellaan keskitetysti toimialoittain.
Liikennemyymälöissä ja marketkaupassa keskitetty
työvuorosuunnittelu otettiin käyttöön jo viime vuoden
puolella. Tänä keväänä vuorossa oli matkailu- ja ravintolakauppa, ja maran resurssisuunnittelijana aloitti Pauliina
Myllylä.
– Resurssisuunnittelu käynnistyi marassa hyvin
nopealla aikataululla ja pahimpaan mahdolliseen aikaan
koronan kaverina. Kunhan kokonaisuus saadaan täysillä
toimimaan, siitä saadaan paljon hyvää irti. Esimiehiltä
vapautuu aikaa muuhun työhön, lomien sijaistamiset
saadaan hoidettua kätevästi ja myös vuorot yli toimipaikka- ja toimialarajojen jakautuvat entistä sujuvammin,
sanoo toimialajohtaja Juhamatti Aronen.

Suomalaiset kesämatkailijat
löysivät Etelä-Pohjanmaalle yli
odotusten. Varsinkin Ähtäri Zoo ja
PowerPark toivat asiakkaita myös
Eepeen hotelleihin, ravintoloihin ja
liikennemyymälöihin.

tip tap

Kaikessa suunnittelussa
tarvitaan nyt plan b.
Peukkuja meille
kaikille, ettei sitä tarvitse
ottaa käyttöön.

Maran kovinta sesonkia eli pikkujouluja
valmistellaan jo kovaa
kyytiä. Tänä vuonna
tosin melko sumuisissa
tunnelmissa, sillä on
täysi arvoitus, mihin korona meitä vie. Järjestelyt tehdään
kaikesta huolimatta luottaen siihen, että toinen aalto ei tule
ja yritykset haluavat juhlia yhdessä henkilökuntansa kanssa.

TOIMIALOJEN TOP 3

Asiakkaat arvostavat nyt
hygieniaa enemmän kuin
koskaan. Jaksetaan siis
jatkaa tehostettua siivousta
ja varmistetaan työkaverin
ja asiakkaiden turvallinen
asiointi meidän paikoissa.

tammi–heinäkuu

Toimialojen parhaat
menestyjät viime vuoden
vastaavan ajanjakson
myynteihin verrattuna.
Marketkauppa
1. PRISMA PUUTARHA 132,8
2. S-MARKET JOUPPI 130,7

Teho-järjestelmä

3. PRISMA RAK. JA REMONTOINTI 125,0

tulee marraskuussa

S-ryhmän uuden mara-kassajärjestelmän käyttöönotto on Eepeessä
siirtynyt muun muassa kevään koronahaasteiden vuoksi. Nyt näyttää
kuitenkin siltä, että marraskuussa
koulutukset saadaan toden teolla
käyntiin. Tällä aikataululla järjestelmä
olisi Eepeen hotelleissa ja ravintoloissa käytössä vuoden lopussa.

Teho-koulutukseen
osallistuu lähes koko
maran henkilökunta
eli yhteensä noin

150

Liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa
1. ABC CARWASH HYLLYKALLIO 103,9
2. ABC MITTARIKENTTÄ HYLLYKALLIO 84,1
3. LÄHI-ABC KRISTIINANKAUPUNKI 78,5

eepeeläistä

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
1. KESÄTERASSI AALTO JA ULPU 97,2
2. ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA 80,7

Vaihtoautokauppa
ennätysvauhdissa

3. VAAKUNA AAMIAISET 78,3

Katsastusennätys!

Auto- ja autotarvikekauppa

Heinäkuu oli hieno kuukausi
vaihtoautokaupassa. Kun kulutta1. VAIHTOAUTOT 108,7
jien luottamus omaan talouteen ei
2. S-ETUHUOLTO 106,0
aivan riitä uuden auton ostoon, he
3. UUDET AUTOT 97,0
hakevat toiseksi parasta vaihtoehtoa.
katsastettua autoa
– Ess Autotalo teki heinäkuun
kesäkuussa
vaihtoautojen myynnissä kaikkien
aikojen ennätyksen kappalemäärissä mitattuna. Se kertoo, että meillä
Muista myös
on valikoimat nyt hienossa kunnossa. Tuo on
eepeeläisten jatkuva
erittäin tärkeää myös loppuvuotta ajatellen, kun
onko auto kunnossa?
uusien autojen kaupan näkymät eivät juuri nyt
katsastusetu!
näytä piristymisen merkkejä, sanoo toimialaEepeeläisten kannattaa tsekata
talvirenkaiden kunto hyvissä ajoin
johtaja Juhamatti Aronen.
euroa
ennen kuin renkaanvaihtorumba alkaa
Samoin Ess Katsastus ja jälkimarkkinointi
sis. pakokaasutestit
S-Etuhuollossa. Henkilökunta saa muovat tehneet erinomaisen alkuvuoden. Katsastettavien autojen kappalemäärä on kasvanut
kavan ennakkoalen uusista talvirenkaistammi-heinäkuussa 53 prosenttia edellista marraskuun loppuun asti. Myynnissä
on myös kesärenkaiden poistoeriä
vuoteen verrattuna, ja jälkimarkkinoinnissakin työtilanne on
edulliseen henkilökuntahintaan.
ollut poikkeuksellisen hyvä.
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Talvi tulee –
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Kunniamerkkejä
eepeeläisille
Tasavallan presidentti, Suomen
Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
ritarikuntien suurmestari jakaa vuosittain
kunniamerkkejä ansioituneille Suomen
kansalaisille. 6.12.2019 kunniamerkki
myönnettiin seuraaville eepeeläisille:
Suomen
Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
kultaristein
Isoniemi Olli
Lahtinen Virpi
Lauttamus Juhani
Lintula Marika
Mäkelä Nina

Suomen
Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
Keltamäki Kati
Klemets Susanne
Mäkikorpi Antti
Närvä Tarja

Vuosijuhlassa
25-vuotistyöansiomerkin saivat:
Ainonen Mika
Kallio Ossi
Ketola Satu
Koskinen Mari
Mylläri Kimmo
Mäkynen Marko
Ranta Maarit
Tuuri Armi
Vesavuori Sari

Eepee onniłłelee!

Lisäksi vuosijuhlassa
huomioitiin Arja
Lindfelt-Koivumäki
ja hänen 50-vuotinen
työuransa Eepeessä.

NIMITYKSIÄ
Marketkauppa
1.8.2020 alkaen:
Marika Koski ja Teea Takala on nimitetty
ryhmäpäälliköiksi. Marika on aiemmin toiminut S-market Kauhavan ja Teea S-market
Kivistön marketpäällikkönä.
Elina Jaakkola on nimitetty S-market Kivistön marketpäälliköksi, Elina on aiemmin
toiminut S-market Alavuden marketpäällikkönä.
Jonna Harju-Panula on nimitetty S-market
Alavuden marketpäälliköksi, Jonna on
aiemmin toiminut S-market Lehtimäen
marketpäällikkönä.
Sindi Kuoppala on nimitetty S-market
Lehtimäen marketpäälliköksi, Sindi on
aiemmin toiminut S-market Lehtimäen
apulaispäällikkönä.
Mikko-Pekka Rankila on nimitetty
S-market Kauhavan marketpäälliköksi,
Mikko-Pekka on aiemmin toiminut Sale
Lapuan myymäläpäällikkönä.
Niko Kinnunen on nimitetty Sale Lapuan
myymäläpäälliköksi, Niko on aiemmin
toiminut S-market Kortesjärven marketpäällikkönä.
Heidi Salmenautio on nimitetty S-market
Kortesjärven marketpäälliköksi, Heidi on
aiemmin toiminut S-market Kortesjärven
apulaispäällikkönä.
Soile Hannu on nimitetty S-market Ylistaron marketpäälliköksi, Soile on aiemmin
toiminut S-market Ylihärmän marketpäällikkönä.
Kristina Kontola on nimitetty S-market
Ylihärmän marketpäälliköksi, Kristina on
aiemmin toiminut S-market Kuortaneen
marketpäällikkönä ja ollut viimeksi projektina käynnistämässä Prisman Kauppakassia.
Aila Yli-Kohtamäki on nimitetty S-market
Kuortaneen marketpäälliköksi, Aila on
aiemmin toiminut S-market Kuortaneen
vt. marketpäällikkönä.
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Tero Piirto on nimitetty 1.8.2020 alkaen
S-market Kauhajoen marketpäälliköksi.
Tero on aiemmin toiminut S-market Ylistaron marketpäällikkönä.
Milla Isoniemi on nimitetty S-market
Törnävän vt. marketpäälliköksi Teemu
Uotilan virkavapaan ajaksi 14.2.–25.9. Milla
on aiemmin toiminut S-market Törnävän
apulaispäällikkönä.

Muutoksia Eepeen marketkaupan
organisaatiossa:
Mikael Luotola on nimitetty marketkaupan johtoryhmän jäseneksi 1.8.2020
alkaen. Samana päivänä astuvat
voimaan uudet ryhmäpäälliköiden
vastuujaot:
Valikoima ja tilanhallinta:
Ann-Christina Hevonkoski
Markkinointi ja tavaravirta:
Jussi Järvinen
Osaamisen johtaminen:
Mikael Luotola
Uudistusprojektit ja kalustaminen:
Kimmo Mylläri
Prisma, Emotion, Salet:
Jukka Matikainen
S-marketit Alakylä, Jouppi, Kivistö,
Megakeskus, Pajuluoma, Tanelinranta,
Törnävä:
Ari Matikainen
S-marketit Alajärvi, Alavus,
Kauhajoki, Kurikka, Lapua, Ähtäri:
Mikko Sihto
S-marketit Alahärmä, Kauhava,
Kortesjärvi, Kuortane, Lehtimäki,
Soini, Vimpeli, Ylihärmä, Ylistaro:
Marika Koski
S-marketit Ilmajoki, Isojoki, Jalasjärvi, Jurva, Koskenkorva, Kristiinankaupunki, Närpiö, Peräseinäjoki,
Teuva:
Teea Takala

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Pauliina Myllylä on nimitetty matkailu- ja
ravitsemistoimialan resurssisuunnittelijaksi. Kevään 2020 aikana tehtävässä
aloittaneella Pauliinalla on pitkä kokemus
ravintolatyöstä vuoropäällikön roolissa
Karmasta ja Kauppatorin Aallosta.
Anni-Elina Jussila on nimitetty Amarillon
salin vuoropäälliköksi. Ami on pitkään työskennellyt tarjoilijana Rossossa ja suorittanut siellä myös tradenomiopintoihinsa
kuuluvan esimiesharjoittelun.
Niina Lilja on nimitetty elokuusta alkaen
kerroshoidon vuoropäälliköksi, pääasiassa
Original Sokos Hotel Vaakunaan. Niina on
työskennellyt pitkään Seinäjoen Amarillossa vuoropäällikkönä.
Jasmin Lahti on nimitetty elokuusta alkaen
kerroshoidon vuoropäälliköksi. Jasmin on
työskennellyt kolme vuotta kerroshoitajana Original Sokos Hotel Lakeudessa. Hänen
työpanoksensa kohdistuu molempiin hotelleihin sekä lisäksi ravintolasiivoukseen.
Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa
Piia Rytkönen ja Iina Paloheimo on nimitetty ABC Seinäjoen palveluvastaaviksi
15.12.2019 alkaen
Janette Tullila on nimitetty ABC Alajärven
palveluvastaavaksi 1.8. alkaen.
Jaana Ahlström on nimitetty ABC Kristiinankaupungin palvelupäälliköksi 1.6. alkaen.
Aamir Mehmood on nimitetty ABC Kristiinankaupungin keittiön palveluvastaavaksi
1.6. alkaen.
Greta Niemi on nimitetty ABC Alajärven
palveluvastaavaksi 1.2. alkaen.
Salla Hirvikoski on nimitetty ABC Kauhavan palveluvastaavaksi 17.2. alkaen.
Maria Lahti on nimitetty ABC Lapuan keittiön palveluvastaavaksi 25.5. alkaen.
Tukitoiminnot
Aki Perttu on nimitetty ICT-tukihenkilöksi
13.1. alkaen. Aki on aiemmin työskennellyt
Luoman Oy:ssä toimisto- ja IT-tukihenkilön
tehtävissä.

Kauppakassista

löytyy unelmaduuni
Missä työssä voi shoppailla monta tuntia päivässä ja saada siitä vielä
palkkaakin? Eepeen keväällä avaaman verkkoruokakaupan tiimi tekee
työtä hymyssä suin ja välillä vauhtia kellottaen.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

H

yllykallion Prisman Kauppakassi syntyi rytinällä keskelle korona-aaltoa. Tanelinrannan S-marketista tiimiä vetämään tullut Tarja
Pinolehto muistelee, kuinka 20. huhtikuuta avattu
verkkoruokakauppa sai lentävän lähdön.
– Parhaina tai pahimpina päivinä oli liki sata tilausta. Kyllä siinä otettiin meistä mittaa, kun piti oppia
uudet systeemit ja löytää oikeat tuotteet kaupan
hyllyiltä.
– Hyvin meidän reippaalla asenteella varustettu
tiimimme tuosta tulikokeesta selvisi. Kesällä meno

vähän rauhoittui, kun ihmiset olivat lomalla eikä palvelulle ollut niin suurta tarvetta. Syksy näyttää, mille
tasolle tilaukset taas nousevat, hän jatkaa.
Ruoan verkkokauppaa oli toivottu Eepeeltä
pitkään, ja sen suunnittelu käynnistyi hyvissä ajoin
ennen kevään starttia. Projektia vetäneiden Kristina Kontola-Koivulammin ja Tarja Pinolehdon työt
alkoivat helmikuussa: he rekrytoivat sopivat osaajat,
kävivät parin päivän oppimatkalla Porin Mikkolan
Prisman Kauppakassissa ja rakensivat toimivan
systeemin.
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Kauppakassin tiimi:

tiimi

Tarja Pinolehto
Satu Salo
Marita Salonen
Riikka Penttilä
Jenni Salmela
Kaisa Söderman
Hanna Peurala
Janni Partanen
Mira Porkkala
Senni Pusa
Teemu Kangasniemi
Sara Kemppainen

Marita

– Onneksi Kristina oli alussa mukana, hän teki
valtavan pohjatyön ja hänellä on pitkä kokemus
kaupan alalta. Myös työhaastatteluissa oli parityöskentelystä apua, kumpikin kiinnitti haastateltavissa
huomiota eri asioihin, Tarja toteaa.

Tarja

Satu
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Kärrykierroksilla paljon banaaneja
Asiakkaat ottivat osoitteessa prismahyllykallio.fi
toimivan verkkoruokakaupan nopeasti omakseen.
Tilaukset tulee tehdä aina edellisenä iltana puoleenyöhön mennessä. Esimerkiksi tiistain tilausikkunat
sulkeutuvat maanantai-iltana kello 24. Verkkokaupan
tilaukset noudetaan asiakkaan haluamana aikana Hyllykallion Prisman tai Joupin S-marketin noutopisteeltä. Asiakas voi valita myös Postin kylmäkuljetuksen,
jolloin hän saa ostokset kätevästi suoraan kotiin.
Keräilijän tärkeitä työvälineitä ovat kärryjen lisäksi iPad ja sormiskanneri, joiden avulla keräily etenee
järjestelmällisesti. Mikäli jokin tuote on loppu, se
voidaan korvata toisella mahdollisimman samankaltaisella tuotteella, mikäli asiakas on antanut korvausluvan. Tavoitteena on, että asiakas saisi mahdollisimman täyden tilauksen.
– Suosituin tuote taitaa olla banaani, sitä on melkein kaikissa tilauksissa. Jos se puuttuu, käy mielessä, että onkohan asiakas unohtanut sen tilauksestaan.
Myös perunaa, tomaattia ja kurkkua kuluu paljon.
Nyt ymmärrän, miksi jotkut tuotteet ovat massapaikoilla, niitä todella ostetaan paljon, Hanna Peurala
kertoo.
Kuusitoista vuotta Prisman päivittäistavarapuolella työskennellyt Hanna haki töihin Kauppakassitiimiin vaihtelunhalusta. Uusi työ saman katon alla
tuntui sopivalta tilaisuudelta.

Jenni

– Meillä on mahtava tiimi, jossa kehut lentävät
päivittäin. Sitä paitsi shoppailu on kivaa – missä
muussa työssä sitä saa tehdä näin paljon ja vielä muiden laskuun, hän hehkuttaa.

Yli 20 000 askelta työpäivässä
Ideaparkin Citymarketista Eepeelle töihin vaihtanut
Marita Salonen on tyytyväinen valintaansa. Kauppakassi tarjoaa työyhteisön, jossa on hyvä yhteishenki
ja liikkuva työ.
– Askelia tulee joka päivä yli 20 000, kun keräämme asiakkaiden ruokatilauksia. On tosi kätevää, kun
työnantajan laskuun voi hoitaa päivittäisen liikuntaannoksen, hän vitsailee.
Lapuan ABC:ltä Kauppakassiin vaihtanut Jenni
Salmela laittaa vielä paremmaksi. 16 vuotta ravintola-alalla työskennelleelle naiselle on jäänyt liike
veriin – välillä tulee kellotettua keräilykierrosaikoja.
– IPadista saa irti hyvää dataa siitä, kuinka tehokkaasti työtä on tullut tehtyä ja mikä on porukan
keskimääräinen keräilyaika. Se on kiinnostavaa ja
motivoivaa. Lisäksi on avartavaa nähdä, mitä kaikkea
ihmiset ostavat. On tullut työn kautta itsellekin uusia
tuotteita käyttöön, hän kertoo.
Vuosituhannen vaihteessa Prismassa aloittanut
Satu Salo palasi Eepeen paraatipaikalle 16 vuotta Kivistön S-marketissa kestäneen työkeikan jälkeen. Kun
Kauppakassiin haettiin työntekijöitä, Satu ajatteli,
että uusi työ voisi olla nyt paikallaan.
– On ollut hienoa opetella uudenlaista palvelua
näin upeassa työporukassa. Työssäni on parasta, kun
saan huolehtia, että asiakas saa tilaamansa tuotteet ja
tulee hyvä mieli palvelusta. Kannamme kauppakassin aina autoon saakka.

Hanna
Suuri talo tuo joustoa
Prisman Kauppakassin tiimiin kuuluu 10–17 keräilijää, joista osa tekee
vuoroja myös Prisman päivittäistavaraosastolla. Alkurytinässä töissä oli
väkeä myös Prisman parturi-kampaamon
puolelta.
– Suuren talon etu on, että pystymme ohjaamaan
työntekijät sinne, missä heitä eniten tarvitaan. Katson
aamuisin tilauksista, kuinka monta kerääjää tarvitsen ja muut vuorossa olevat menevät töihin kaupan
puolelle, tiiminvetäjä Tarja kertoo.
Kauppakassissa työ on aamupainotteista ja työpäivä
alkaa kello kuusi. Ilta- ja välivuorossa pääpaino on
asiakkaiden palvelemisessa ja tilausten luovuttamisessa. Aamulla työntekijöitä on päivästä riippuen viidestä
kymmeneen ja iltavuoroa pyörittää pari henkilöä.
Yhteistyökumppanina toimiva Posti kuljettaa Kauppakassain tilaukset toiseen noutopisteeseen S-market
Jouppiin ja vie kotiinkuljetukset asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen toimitusalueella. Keräilyn hinta on
S-etukorttilaisille 4,90 euroa ja muille 7,90 euroa.
– Asiakkaita on laidasta laitaan, tyypillisin tilaaja
on varmasti ruuhkavuosia elävä perheellinen henkilö. Meillä on paljon myös vanhempia asiakkaita,
varsinkin nyt koronan aikaan tällainen palvelu on
tärkeää riskiryhmiin kuuluville. Myös yritysasiakkaat
ovat löytäneet Kauppakassin palvelut.
– Valikoimassa on päivittäistavarapuolen tuotteiden lisäksi myös kattava valikoima erilaisia käyttötavaroita. Tupakkaa ja nikotiinituotteita ei voi tilata
Kauppakassin kautta. Ja jos ostaa alkoholia, se täytyy
hakea itse täältä jakelupisteestä. Näin voimme varmistaa, että ostaja on täysi-ikäinen, Tarja lisää. ○
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eepeeläinen

Työyhteisössä arvostan yhteishenkeä,
sitä meiltä täältä löytyy. Pidän myös tärkeänä
sitä, kuinka puhutellaan kaveria.

Valomerkit vaihtuivat
bensamittareihin
Kati Lehtimaa ehti työskennellä kaksikymmentä vuotta valomerkkien
viitoittamassa ravintolamaailmassa. Nyt hän tankkaa uusia oppeja
ABC Seinäjoen liikennemyymälän pomona.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

"A

loitin Turun osuuskaupassa 2000-luvun
alussa, kun menin Hamburger Börssiin
kesätöihin. Opiskelin tuolloin ravintolaalaa Rovaniemellä. Muutaman Turun
kesän jälkeen sain vakipaikan Börssistä – mutta kun
on Nurmosta kotoisin, mielessä alkoi käydä paluu
kotiseudulle.
Kaveri vinkkasi vuonna 2007, että Seinäjoelle
avataan Amarillo ja siitä se lähti. Pääsin Amarilloon
vuoropäälliköksi ja muutin Seinäjoelle. Muutaman
vuoden päästä työ muuttui Matadorin ja Wilsonin
vuoropäälliköksi ja sen jälkeen ravintolapäälliköksi
Karmaan, jossa ehdin olla kuusi vuotta.
Kun paikka ABC Seinäjoelle tuli hakuun, mietin
uskallanko hakea. Silloinen esimieheni Elina MäkiOpas kannusti kokeilemaan ja ilokseni sain paikan.
Edelliseltä päälliköltä Timo Märsylältä jäivät tänne
tosi isot saappaat, ei niitä vielä täytetty ole. Uusi toimiala ja sitten tuli vielä tämä korona – kaikki uutta
ja tilanne tosi outo. Hienosti henkilökunta tsemppasi
kaiken yli.

Yhteistyön kynnys madaltui
Minulle oppi oli, että esimiehenä voi tulla vastaan
asioita, joihin et voi kovasti itse vaikuttaa. Ei niistä
pelkäämällä selviä, vaan tekemällä asioita kuten
parhaaksi näkee. Työskentely yli toimialarajojen on
hieno mahdollisuus, jota hyödynnetään liian vähän
tällä hetkellä. Suunta on kuitenkin ehdottomasti
parempaan päin – jos koronasta täytyy jotakin hyvää
sanoa, niin se pienensi kynnystä toimialojen välillä.
Maran ja limyn eroista isoin on tuo valomerkki.
Olen suuren osan työelämää tottunut ajatukseen, että
valomerkki tulee aina – ja yhtäkkiä sitä ei tullutkaan.
Yökerhossa myynti tehtiin muutamassa tunnissa
ennen valomerkkiä, liikennepuolella asiat tapahtuvat
eri rytmissä. Limyssä työskennellään eri vuoroissa ja
välillä saattaa mennä viikkokin, ettet näe työkaveria,
kun vuorot menevät ristiin. ABC Seinäjoen kirjoilla
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on 40 työntekijää, joista on tällä hetkellä töissä 30.
Osa on äitiyslomalla ja liikkuvuus on suurta, sillä
osa työntekijöistämme on nuoria opiskelijoita, jotka
opiskelupaikan saatuaan muuttavat muualle.
Olen oppinut tässä työssä kiitolliseksi siitä, että
olen osa Eepeen organisaatiota. Henkilöstöhallinnon
tuki on ollut minulle korvaamatonta, ilman heidän
apuaan ja ammattitaitoaan en olisi selvinnyt näin
hyvin. Tukena ovat olleet myös palveluvastaavat,
esimiehet, kollegat ja Timo, joka nykyään pyörittää
vastaavaa yksikköä Kauhavalla.

Pyytämällä saa enemmän
Pomona voisin ehkä olla jämäkämpi ja suoraviivaisempi, mutta uskon saavani enemmän aikaan
pyytämällä kuin käskemällä. Minulla on viikossa
kaksi–kolme konttoripäivää, ja loput päivät palvelen
asiakkaita tiimini kanssa. Siinä sitä oppii parhaiten,
mitä työ oikeasti pitää sisällään.
Työyhteisössä arvostan yhteishenkeä, sitä meiltä
täältä löytyy. Pidän myös tärkeänä sitä, kuinka puhutellaan kaveria. En tykkää turhanpäiväisestä tiuskimisesta, ja pitää osata pyytää tarvittaessa anteeksi.
Työkavereiden kanssa vietetään suuri osa elämästä
ja on paljon mielekkäämpää, kun kaikki viihtyvät. Itsestä on hyvin pitkälti kiinni, kuinka sinua
kohdellaan. Esimiehen on osattava kaivaa jokaisesta
työntekijästä parhaat puolet esiin.
Minun ei tarvitse olla kaikista paras, mutta yritän
aina parhaani. Eikä työtä pidä tehdä otsa rypyssä,
siitä voi tehdä myös hauskaa. Olen myös oppinut
nauramaan itselleni enkä pelkää epäonnistumisia.
Aika usein meillä töissä nauretaankin toilailuilleni.
Haluaisin vielä oppia johdonmukaisuutta, olen vähän äkkinäinen asioiden hoitelija ja asiat pakkaavat
välillä jäädä puolitiehen. Minulla on urahaaveita,
aion päästä työelämässä eteenpäin. En toki nopeasti,
vasta kun olen siihen valmis. Sen olen oivaltanut,
että kaiken oppii tekemällä.” ○

Lue Katin
uratarina
Eepeeläinen
Kuka?
Kati Lehtimaa on
ABC Seinäjoen liikennemyymäläpäällikkö.

Koska?
Eepeeläisenä hän on ollut
13 vuotta.

Kuinka?
” Minun ei tarvitse olla
kaikista paras, mutta
yritän aina parhaani.”
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poikkeustilassa

Kärrynpyöriä
TEKSTIT
OUTI MYLLYMÄKI,
ANNE KOHTALA
KUVAT
SAMU LEHTINEN
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Korona tuli yllättäen ja pyöräytti
maailman ympäri. Yhdelle se tarkoitti
pakkopysähdystä, toiselle yhä kiristyvää
tahtia. On pitänyt luopua vanhasta ja
keksiä uutta. Eepeeläisten tarinoilla on
kuitenkin yksi yhdistävä tekijä:
me päädymme jaloillemme yhdessä.

Vaakuna sinnitteli auki
läpi koronakevään
Korona rysäytti kaiken päälaelleen: vei asiakkaat ja liki kaiken työn Seinäjoella toimivista
Eepeen hotelleista. Vaakuna pysyi auki ja palveli tilanteen asettamin reunaehdoin.

O

riginal Sokos Hotel Vaakunan ja
Lakeuden hotellipäällikkö Merja
Kiviojan kevät alkoi raskain askelin. Esimiehen työpäivät täyttyivät lomautusilmoituksista ja niiden vaikutuksista tiimiläisten elämään.
– En olisi ikinä voinut uskoa, että
tulee tällainen tilanne eteen. Viedään
niin sanotusti kauppa alta eikä ole mahdollisuuksia tehdä mitään sen estämiseksi. Oli vain yritettävä löytää jokaisen
työntekijän kanssa paras mahdollinen
ratkaisu, hän toteaa.
Hallituksen tiedonanto koronarajoituksista 12. maaliskuuta aiheutti saman
tien varausten peruutustulvan. Vaadittiin nopeita ratkaisuja, ja Lakeus suljettiin kokonaan 20. maaliskuuta. Vaakuna
oli auki koko kevään ja ravintoloista
Amarillo toimitti take away -annoksia.
Hotellissa yöpyi jonkin verran työmat-

kalaisia, heille aamiainen tarjoiltiin
huoneisiin take away -pussissa.
– S-ryhmän ketjuohjaus hoiti hyvin
yleistä ulkoista viestintää. Meidän
tehtävämme oli tuoda esille, että toinen
hotelleistamme on auki. Sisäinen tiedottaminen toimi hyvin Workplacen kautta,
kun sovelluksen avulla jokainen henkilökunnasta voi vastaanottaa viestejä
omaan kännykkäänsä.
Hotellipäällikkö on pohtinut myös,
mitä korona opetti. Mitä voisi tehdä
toisin, jos tulee uusi aalto?
– Kaikki kulminoituu henkilöstöpuolelle. Se on tärkein. Jouduimme
tekemään päätöksiä todella kiireessä,
ehkä sitä voisi jotenkin peilata tulevan
varalle. Saada vähennettyä kiireen tuntua ja siitä aiheutuvaa ahdistusta, hän
pohtii.

Jättiloikka yhteistyössä
Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin –
Eepeessä tehtiin koronan vaikutuksesta
iso yhteistyöloikka, kun maran ja limyn
työntekijät riensivät apuun marketpuolelle. Tuona aikana opittiin paljon, kun
uudet työtehtävät avarsivat mielikuvaa
myös työnantajasta.
– Meidän väkemme oli todella kiitollisia mahdollisuudesta, jonka Eepee
tarjosi monelle uuteen työtehtävään
tilapäisesti siirtyvälle. Se kertoo työnantajan vastuullisuudesta.
Hotellimaailmassa tilanne normalisoitui heinäkuun alussa. Edellisten kesien
yöpyjämääriin ei ylletty, kun suurin osa
kesätapahtumista jouduttiin peruuttamaan.
– Onneksi suomalaiset ovat kuuliaista
kansaa. Kun hallitus antoi luvan matkustaa kotimaassa, niin monet lähtivät heti
liikkeelle ja hotellit alkoivat täyttyä. ○

poikkeustilassa

Peukkupäivistä tuli painajainen

Pi ełään huolła
toisisłamme!

Peukkupäivät ovat yleensäkin täynnä yllätyksiä, mutta viime kevään kaltaista
käännettä ei ole ennen nähty. Korona tuli aivan puskista.

P

erjantai 13 maaliskuuta jää toimialapäällikkö Heli Backille mieleen epäonnen päivänä, jolloin limystä otettiin todella mittaa. Kaikki oli
valmiina viikonlopun suosituille peukkupäiville, kun hallitus piti torstai-iltana koronainfonsa.
– Sen jälkeen alkoi puhelin soida
ja ruokailuryhmät peruuttivat varauksensa yksi kerrallaan. Tilanne tuntui
epätodelliselta, voiko todella näin
käydä? Viikonlopun asiakasmäärä oli
pahimillaan vain 20 prosenttia siitä,
mitä oli odotettu, Heli muistelee.
– Paljon ruokaa meni hävikkiin,
mutta onneksi onneksi ResQ saatiin
nopeasti käyntiin ja sen avulla ainakin
ABC Seinäjoella pystyttiin pienentämään kokonaishävikkiä merkittävästi.
Liikennemyymälöissä reagoitiin
saman tien nostamalla hygieniatasoa. Toimintaa jouduttiin muutenkin
sopeuttamaan nopeasti muuttuneen
kysynnän takia. Joillakin ABC-asemilla
siirryttiin esimerkiksi noutopöydän
lautasmalliin. Maaliskuun lopussa tilanne paheni, kun ravintoloilla oli lupa
myydä enää take away -annoksia.

– Kun ravintolaan ei voitu enää ottaa
asiakkaita sisään, keskityimme huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja vain ne
liikennemyymälät, joissa oli Sale jäivät
auki. Lisäksi Kristiinankaupungin Hesburger ja Seinäjoella Hesen drive in -palvelu tarjosivat take away -ruokia. Muilla
asemilla toimi pelkästään polttonesteen
jakelu automaateilla.

Tehdään kaikkemme,
ettei uusi aalto
pääse jylläämään
alueellamme.
Workplace näytti kykynsä
Kun on erityistilanne, kriisijohtamisessa on tärkeää sujuva tiedottaminen. Toimialapäällikkö kehuu
Eepeellä käytössä olevaa Workplacesovellusta, jonka avulla jokainen sai
ajankohtaista tietoa suoraan kännykkäänsä. Se on näppärä työkalu myös
kommunikointiin, kun vastaukset

kysymyksiin tulevat kerralla kaikille.
Kevät oli monella tapaa poikkeuksellisen raskas koko toimialan henkilökunnalle.
– Henkilökunnalta tuli kuitenkin
ymmärrystä tilanteeseen ja myös
kiitosta, että reagoimme näin nopeasti.
Varsinkin riskiryhmään kuuluvat olivat
huojentuneita, kun lomautuspäätös
tuli ja ja he pystyivät jäämään kotiin
korona-aallon jyllätessä.
Kuluneesta keväästä on käyty erilaisia palautekeskusteluja, jotta voisimme
oppia toimimaan tulevissa haasteissa
entistä paremmin. Tilanne palautui
lähes normaaliksi kesän aikana. Suomalaisten into matkustaa kotimaassa
näkyi erityisesti Alavuden ja Ähtärin
ABC-asemilla, joissa kesäkauppa kävi
edellisten vuosien tapaan. Syksyn
mittaan nähdään, mihin uusi normaali
kysyntä asettuu.
– Toivon, että kaikki huolehtivat
omalta osaltaan hyvästä hygieniasta ja
turvaväleistä niin henkilökohtaisesti
kuin työpaikallakin. Tehdään kaikkemme, ettei uusi aalto pääse jylläämään
alueellamme. ○

Take away tuuraa tarvittaessa
Kevät opetti ravintola-alan luoviin ratkaisuihin. Esimerkiksi Amarillo
muuttui pikavauhdilla take away -ravintolaksi.

R

avintoloiden toimialapäällikkö Elina Mäki-Opas on vakuuttunut, että
poikkeuksellisissa tilanteissa simppelit ratkaisut ovat toimivimpia. Kun
Suomessa suljettiin maaliskuun lopussa
koronan takia perinteinen ravintolatoiminta, jäljelle jäi mahdollisuus siirtyä
take away -palveluun.
– Eepeessä ruuan noutopalvelu
on toiminut jo jonkin aikaa etenkin
Rossossa, Fafa´sissa, Amarillossa,
Hesburgerissa ja PizzaBuffassa. Viime
vuoden loppupuolella aloittanut Woltruokakuljetuspalvelu toi paljon uusia
käyttäjiä.
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Amarillon muutos take away
-ravintolaksi tehtiin hyvin nopeasti. Tavallisten noutoannosten lisäksi
keittiöalan ammattilaiset räätälöivät
lounastuotteen, joka otettiin hyvin vastaan. Amarillon take away palveli myös
Vaakunassa majoittuvia.
– Kun ravintolat menivät kiinni,
asiakkaat löysivät palvelun nopeasti. Esimerkiksi Ravintolamaailmasta noudettiin
parhaina päivinä satoja pizzoja. Myös
Prisman Hesburgerissa oli hyvin vipinää.
Kevään kokemukset opettivat myös
tulevaisuutta silmällä pitäen. Mikäli
tulee uusia rajoituksia, seuraavalla ker-

Asiakkaiden ostokäyttäytymistä oli hankala
arvioida ja ennustaa.
ralla on helpompi toimia. Virheistä on
otettu oppia ja hyvät toimintamallit voi
tarvittaessa hyödyntää uudelleen.
Tilanne oli uusi myös asiakkaille.
– Asiakkaiden ostokäyttäytymistä oli
hankala arvioida ja ennustaa. Marassa
on kuitenkin osaavaa ja ammattitaitoista väkeä ja yhteistyöllä selvisimme
hienosti haastavista tilanteista, joita tuli
eteen hyvinkin nopeasti. ○

” Se vain
tömähti päälle
iltavuorossa ”
Iltavuoroon töihin tullut Jere
Arponen ei osannut aavistaa,
millaisen hurlumhein hallituksen
tiedotustilaisuus koronatoimista
voisi synnyttää kaupan käytäville.

S

-market Tanelinrannan apulaispäällikkö Jere Arponen
muistelee, kuinka koronahamstraus iski heidän myymäläänsä kertaheitolla. Asiakkaat
tyhjensivät yhden illan aikana
useat hyllyt, ja seuraavana aamuna oli kova urakka saada tilaukset sisälle.
– Painoimme porukalla töitä
ympäri myymälää täysi höyry
päällä. Ei siinä ehtinyt ajatella
koronan vaikutuksia, oli vain
osattava selviytyä hetkestä.
– Muutamat iäkkäämmät
asiakkaamme ihmettelivät
mahdotonta hamstrausvimmaa,
kun viimeisestä jauhelihapaketista melkein tapeltiin.
Kokeneempina he osasivat
laittaa tilanteen mittasuhteisiin, hän jatkaa.

Korona-apua saatiin äkkiä
Myymälään saatiin onneksi apuvoimia maran puolelta. Kolme
ravintolapuolella työskentelevää
eepeeläistä jatkoi koko kesän
S-market Tanelinrannassa.
Jere kehuu, kuinka korona-apu
sulautui nopeasti osaksi Tanelinrannan tiimiä ja porukka oppi
äkkiä myymälän eri toiminnot.
– Kevään aikana tuli meille
kaikille uutta opeteltavaa, kun
saimme itsepalvelukassat. Lisäksi saimme pleksit ja etäisyyttä
ohjaavat tarrat. Käytän edelleen
suojakäsineitä kassalla.
Myymälässä otettiin käyttöön
myös kuulutukset, joilla ohjattiin
asiakkaita pitämään turvallista
etäisyyttä. Jeren mukaan tuon
neuvon noudattaminen vaihteli
persoonan mukaan.

Aamun ensimmäinen tunti,
jolloin toivottiin vain riskiryhmään kuuluvien käyvän ostoksilla, aiheutti ajoittain ruuhkahuippuja, kun kaikki tulivat samaan
aikaan ostoksille.
Korona osoitti Jerelle, että
kaupan ammattilaiset osaavat
toimia ja yhdistää voimansa eikä
pahimmille peloille anneta elintilaa. Aikaisemmin S-market
Törnävällä työskennellyt mies
näkee samankaltaisuutta siellä
vaikuttavaan Provinssiin.
– Provinssin aikaan tilataan
valtavat määrät olutta, nyt tilattiin vessapaperia ja jauhelihaa.
Oli se keväällä sellainen koronarokki, ettei toista samanlaista
toivo kokevansa, hän toteaa. ○

Oli se keväällä sellainen koronarokki, ettei
toista samanlaista toivo kokevansa.
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Kotimaanmatkailija haluaa
ajaa huolletulla autolla

E

ss Autotalon kevääseen ja kesään
korona toi vilkasta liikennettä.
Vaihtoautokauppa teki kesällä
myyntiennätyksiä, samoin jälkimarkkinoinnissa asiakkaiden määrä on kasvanut edellisvuoteen verrattuna, varsinkin Ess Katsastuksessa.
– Pari viikkoa oli hiljaisempaa
maalis-huhtikuussa, mutta sen jälkeen
ihmisiä on liikkunut mukavasti, kertoo
jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju.
Vilkas vire jatkuu edelleen ja Ari
uskoo, että ihmisten suurin vauhdittaja
on aika.
– Ihmisillä on nyt enemmän aikaa
ja intressiä pitää huolta autosta. Kun
matkustetaan kotimaassa, on tärkeää,
että kulkuväline on miellyttävässä ja
turvallisessa kunnossa. Kiitokset vielä
henkilökunnalle venymisestä kiireisenä kesäaikana, hän sanoo.

Aamutunnit erityisryhmille
Asiakkaiden ja henkilökunnan
turvallisuudesta Ess Autotalossa on
huolehdittu muun muassa siivouskertoja lisäämällä. Huollettujen autojen

puhtaanapidosta huolehditaan ennen
luovutusta asiakkaalle, ja asiakaspalvelupisteet on varustettu muoviplekseillä.
S-Etuhuollossa ensimmäinen aamutunti seitsemästä kahdeksaan varattiin
erityisryhmien palvelemiseen. Lisäksi
huollossa otettiin käyttöön autojen
nouto- ja palautuspalvelu niitä asiakkaita varten, jotka eivät halunneet tai
voineet lainkaan tulla paikan päälle.
– Aamutunneista tuli suosittuja
etenkin iäkkäämpien riskiryhmään
kuuluvien asiakkaiden keskuudessa ja
välillä oli tarve lisätä aamuun henkilökuntaa. Tarvittaessa otamme nämä
käytännöt uudelleen käyttöön – vaikka
toivomme toki, että tilanne ei sitä enää
vaadi. ○

Korona teki
kärrykansaa

Ratit desinfioidaan
ennen luovutusta
asiakkaalle.

Elina Kalliokoski Pajuluoman S-marketista
on huomannut koronan vaikuttaneen
asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.

S
Workplace
jakaa tietoa
ja tunteita
Eepee/Kaikki
Virallisten tiedotteiden
ryhmä.
Eepee/eepeläinen
Avoimen tarinoinnin
ryhmä, johon kaikki
eepeeläiset pystyvät
julkaisemaan juttuja.
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Workplacen merkitys
tiedotuskanavana on kasvanut
entisestään poikkeusaikana.
Informaatio nopeista muutoksista
on saatu vauhdilla jakoon omalle
tiimille ja koko työyhteisölle.
Lisäksi yhtä tärkeää on ollut
keskustelu, jossa omien ryhmien
kesken on päästy jakamaan
uuden tilanteen herättämiä
ajatuksia ja tunteita. Yli 90
prosenttia eepeeläisistä käyttää
jo Workplacea, kun vastaava luku
viime vuonna tähän aikaan oli
75 prosenttia.

92 % eepeeläisistä käyttää Workplacea
viime vuonna

75 %

Eepeen ryhmissä on

1 201 eepeeläistä.

102 ryhmää
yli

21 000 postausta

noin
yli

23 000 kommenttia

60 000 tykkäystä

lähes

64 000 reagointia

Toimipaikoista viisi ahkerinta postaajaa
omassa ryhmässään ovat olleet ABC
Kristiinankaupunki, S-market Alajärvi,
S-market Kurikka, S-market Kuortane ja
S-market Ähtäri. Niissä kaikissa ollut yli tuhat
postausta Workplacen käyttöönoton jälkeen.

-market Pajuluoman apulaispäällikkö Elina Kalliokoski kertoo,
että yhä useampi valitsee ostoskorin sijaan kärryn, ja kaupassa käydään
aiempaa harvemmin. Osa välttelee
iltapäivän ruuhkaa ja tulee kauppaan
myöhemmin illalla.
– Aika rytinällä se korona tuli, kun
ihmiset ryhtyivät hamstraamaan elintarvikkeita. Ensin ostettiin kaapit täyteen
säilykkeitä ja makaronia. Kun maailmalta kantautui uutisia vessapaperin ja
jauhelihan loppumisesta, alettiin niitä
hamstrata myös Suomessa, hän muistelee.
Eepeen S-marketeissa oli kova tohina
ja hyllyt ammottivat paikoittain jopa
tyhjänä. Joissakin tuotteissa oli isoja
saatavuushaasteita, sillä menekki kasvoi
yhtäkkiä niin suureksi.
– Ei siinä auttanut muu kuin pitää

pää kylmänä ja toimia parhaansa mukaan, Elina toteaa.
Tilanne palautui kesään mennessä
melko normaaliksi, mutta turvatoimet
jäivät osaksi kauppojen arkipäivää. Elinan mukaan turvavälejä noudatetaan
pääasiassa hyvin, ja käsidesi on edelleen kovassa käytössä. Kassoille tulleet
pleksit tuovat turvaa molemmin puolin.
– Pysyväksi näyttää jääneen myös ostoskokojen suurentuminen. Ihmiset ovat
oppineet käymään aikaisempaa harvemmin kaupassa ja ostavat nyt suurempia
määriä kerralla.

Uusi tilanne tiivisti tiimejä
Korona opetti S-market Pajuluoman
väelle, että arki voi muuttua aivan
yllättäen.
– Silloin pitää osata reagoida nopeasti
ja edetä asia kerrallaan. Kaikkiin asioihin

Koronan
aiheuttama uhka
kokosi väkeä yhteen.
emme voi itse vaikuttaa ja se pitää hyväksyä, Elina toteaa.
Hän huomasi myös, kuinka koronan
aiheuttama uhka kokosi väkeä yhteen.
Tiimi tiivistyi, kun stressaava tilanne oli
päällä. Ahdistusta helpotti Eepeen aktiivinen tiedotus: toimintaohjeet päivittyivät ja henkilöstö pysyi jatkuvasti ajan
tasalla.
– Aika hyvin pärjäsimme omalla porukalla, kun venytimme päiviä ja paiskimme kovasti töitä. Kesäksi saimme
marketeihin apukäsiä ravintolapuolelta,
oli mukava tehdä yhteistyötä. Tuli turvallinen tunne, että Eepee hoitaa asiat ja
huolehtii omistaan, hän kiittelee. ○
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Terassikelit
toivat ilon pilkahduksia
Sirpa Piipponen, Cimi Mäki-Hakola ja Saija Järvimäki
löysivät korvaavaa työtä Eepeen marketeista, kun
ravintolat ja ABC-asemat suljettiin koronan takia.

Loikkauksia toimialalta toiselle
Jos yksi työ loppuu, tilalle voi löytyä jotain uutta yllättävän läheltä. Se on Eepeessä
mahdollista aina, sillä iso talo tarjoaa monenlaisia polkuja yli toimialarajojen.
Korona-aikana tämä oli monen ravintola-, hotelli- ja ABC-työntekijän pelastus.

K

orona sulki useimmat Eepeen ravintolat, ABC-liikennemyymälät ja toisen hotellin kevätkuukausiksi, mikä
tarkoitti monelle eepeeläiselle pakollista
taukoa omaan työhön. Kaikille tämä ei
tuonut silti lomautusta.
– Aktiivisimmat astelivat suoraan
marketkaupan yksiköihin kyselemään
töitä, ja kaikki halukkaat saivat ottaa
vastaan lisätyökutsuja eli vuoroja, joihin
tarvittiin täydentävää henkilökuntaa.
Lisäksi käynnistettiin sisäinen kesätyörekry, kertoo kehitysjohtaja Alexander
Mäki-Rahko.

Yli sata eepeeläistä
tarttui tilaisuuteen
Tilaisuuteen tarttui yli sata eepeeläistä,
heidän joukossaan Lakeus Matadorin
vuoropäällikkö Sirpa Piipponen, Amarillon tarjoilija ja Karman baarimikko Cimi
Mäki-Hakola sekä ABC Ilmajoen liikennemyymälätyöntekijä Saija Järvimäki.
– Uuden oppiminen oli mahtavaa.
Olen aina arvostanut marketkauppaa
ja nyt arvostan vieläkin enemmän.
Samalla pääsin katsomaan omaa työtäni
kauempaa, mikä avaa taas uusia näkökulmia. Palvelualoja ovat molemmat,

20

mutta todella erilaisia, Sirpa luonnehtii.
Hän teki laajan kiertueen eri
yksiköissä kotipaikkakuntansa Soinin Salesta Prismaan. Sirpa oli myös
avaamassa uutta S-market Megakeskusta
ja pysähtyi lopulta S-market Kivistöön,
kunnes Matador heinäkuussa avasi
jälleen ovensa
Cimi puolestaan löysi alkukevään irtovuorojen jälkeen pysyvämmän paikan
Seinäjoen Prismasta koko kevääksi ja
kesäksi. Lisäksi hän teki joitain vuoroja
Amarillon take away:ssa.
– On ollut mukavaa ja kehittävää. Ei
käy elämä tylsäksi, kun saa laajentaa
osaamistaan. Olen saanut hyvää kokemusta, tutustunut uusiin ihmisiin ja
nähnyt, kuinka erilaista työ voikaan olla
yhdessä ja samassa Eepeessä, hän sanoo.

Erilaiset työt täydentävät toisiaan
Samanlaisia oppimisen tunteita koki
Saija, joka työllistyi pariksi kuukaudeksi
kotikaupunkinsa Kurikan S-marketiin,
kunnes juhannuksen jälkeen palasi
takaisin omaan työhönsä Ilmajoen
ABC:lle.
– Työ oli todella erilaista ja vaati
sinnikkyyttä oppia kaikki uudet jutut.

Kurikassa oli kuitenkin huipputiimi
vastassa, joka jaksoi koko ajan olla auttamassa. Olen todella tyytyväinen, että
menin, hän sanoo.

On mukava luottaa
siihen, että aina löytyy
jotain. -Cimi Mäki-Hakola
Alexander uskoo, että nyt opittu
entistä joustavampi ristiintyöskentely
jää Eepeessä elämään jatkossakin. Systeemistä hyötyvät kaikki: osa-aikaisille
pystytään järjestämään enemmän vuoroja, työ monipuolistuu, oppimisen mahdollisuudet kasvavat ja hyvät käytännöt
kulkevat yli toimialarajojen.
Eepeeläisten kolmikolle uusi kokemus antoi myös luottamusta omaan
ammattitaitoon ja tulevaan. He kaikki
olisivat valmiita heittäytymään vastaavaan tilanteeseen uudelleen.
– On hieno tunne, kun voi luottaa siihen, että oppii vielä uutta
ja työtä riittää, vaikka maailman tilanne on epävarma,
Saija kiteyttää. ○

Ravintoloiden kurja kevät katkesi parhaalla mahdollisella
tavalla kesäkuussa, kun aurinkoinen sää houkutteli
suomalaiset terasseille.

R

avintolatoiminnan toimialapäällikkö Elina Mäki-Opas vastaa haastattelupuheluun tiedotustilaisuuden
jälkeisissä tunnelmissa. Maan hallitus on
pitänyt ties kuinka monennen infon syksyn
koronatilanteesta. Elina tietää, että ravintolatoiminta on ”kriittinen piste” eli koska
tahansa saattaa tulla uusia määräyksiä, jotka koskettavat myös Eepeen ravintoloita.
– Viime kevät oli raju, maaliskuussa
piti tehdä tosi nopeita toimenpiteitä. Kun
kaikki muu paitsi take away -toiminta oli
jäissä, oli raskasta odottaa tietoa rajoitusten
asteittaisesta purkamisesta ja lisäohjeita,
jotta voisimme toimia parhaan taitomme
mukaan.
Todellinen kesän avaus tapahtuikin
ensimmäisenä päivänä kesäkuuta, kun
suurimmat rajoitukset purettiin. Lisäksi
ilmojen herra oli kerrankin suotuisalla
päällä ja tarjoili terasseille houkuttelevan
lämpöaallon. Lähes kuukauden mittainen
aurinkojakso teki todella hyvää suomalaisten mielelle ja ravintolakaupalle.

Kohti uutta normaalia
Rajoituksia lievennettiin asteittain vielä kesän kuluessa ja tartuntatilanteen pysyessä
matalana, mutta samalla monista hygieniatoimista, kuten tehostetusta pintojen
pyyhinnästä, turvaväleistä ja käsihygieniasta tuli osa normaalia arkea. Suomalaiset
lähtivät paitsi terasseille, myös matkailemaan ympäri maata. Se toi mukavaa
vipinää ravintoloihin.
Myös lounasruokailut käynnistyivät liki
normaaliin tapaan, kun ihmiset palasivat
elokuussa lomiltaan töihin. Hallituksen

ja THL:n tiedotustilaisuuksia tiiviisti seuraava Elina on valmistautunut siihen, että
mitä tahansa voi taas tapahtua. Poikkeusaika on opettanut esimiehelle läsnäolon ja
kuuntelemisen tärkeyttä. Kun lomautukset
alkoivat, se vaikutti monella tavoin ihmisten arkeen.
– Viestinnän ja yhteydenpidon merkitys
korostuu tällaisena kriisiaikana, mutta sekin on hakenut uusia
muotoja tilanteiden
muuttuessa. On tärkeää, että työpaikalta
kuuluu tilannekuvaa
ja viestiä, vaikka ei
fyysisesti olisikaan
mahdollista tavata.
S-ryhmän digitaaliset
viestinnän kanavat
auttoivat yhteydenpitoa erityisesti silloin,
kun rajoitusten vuoksi olimme lähes kokonaan suljettuna.
– Henkinen valmistautuminen on
tärkeää, on pidettävä tuntosarvet pitkällä.
Minulla on nyt viime kevättä varmempi
olo, on valmiita toimintamalleja plakkarissa. Toivon kovasti, että tautitilanne saadaan
pidettyä kurissa ilman kevään kaltaisia
rajoitteita.
Elinan on helppo olla ylpeä maran
monitaitureista, jotka rohkeasti hyppäsivät
toisenlaisiin töihin market-toimialalle ja
maran toisiin yksiköihin.
– Tuona aikana syntyi monia mielenkiintoisia ja ikimuistoisia tarinoita, joita
voimme muistella ja ottaa niistä oppia.
Toivottavasti nyt luotu vahva yhteistyön
sävel jää pysyväksi. ○

Lähes kuukauden
mittainen aurinkojakso
teki todella hyvää
suomalaisten mielelle
ja ravintolakaupalle.
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voi hyvin

Järkeile

korona kuriin
Tunteet syntyvät ajatuksista. Se on tärkeää muistaa sillä hetkellä, kun stressi,
uupumus tai ahdistus on iskemässä päälle, sanoo työterveyspsykologi Sari
Honkanen. Silloin on kiihdyttämisen sijaan pakko hidastaa.
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– Kynnyksen pitäisi olla matala aina, mutta
varsinkin poikkeusaikana. Tärkein mittari on huoli.
Jos siitä alkaa tulla pysyvä olotila, keskittyminen on
vaikeaa, muisti pätkii tai työpaikallakin itkettää, on
viimeistään aika tulla vastaanotolle.
Eepeeläiset pääsevät psykologin vastaanotolle
varaamalla ensin ajan työterveyslääkärille. Toisinaan
1–5 käyntikertaa riittää. Tarvittaessa on mahdollisuus saada myös psykoterapeutin tarjoamaa lyhytpsykoterapiaa. ○

?

TEKSTI ANNE KOHTALA

O

ta hetki omaa aikaa, yksin tai läheisen työkaverin kanssa, irrottaudu työstä muutamaksi
minuutiksi, rauhoitu. Se on työterveyspsykologi Sari Honkasen ensimmäinen neuvo tilanteeseen,
jossa stressi uhkaa iskeä päälle ja sekavat tuntemukset vallata mielen.
– Siinä tilanteessa ei kannata tunne edellä lähteä
ratkomaan asioita. Paniikki helpottaa, kun pysähtyy
ja keskittyy, antaa järjen äänelle tilaa jäsentyä, hän
sanoo.
Korona on kurittanut eepeeläisiä Honkasen mukaan ainakin kolmella tapaa. Marketkaupassa arki
täyttyi jatkuvasti vaihtuvista koronaohjeista, kiireestä
ja myös tartuntariskin mukanaan tuomista peloista.
Lomautetut ovat joutuneet käymään läpi yllättäviä
tunteita työn jatkuvuuden ja uudenlaisen epävarmuuden aiheuttamissa paineissa. Konttorityössä taas
on opeteltu uudenlaisia etätyön mukanaan tuomia
työtapoja.
– Olemme joutuneet kokemaan, että mikään ei
ole itsestään selvää. Arki on hajonnut ja palaset on
pitänyt järjestää uudelleen todella nopeasti. Ei ole
helppoa koodata omaa työtä ja koko elämää hetkessä
uudelleen.

– Näissä tilanteissa ovat vahvoja etenkin he, jotka
muutenkin kestävät hyvin painetta ja kiirettä. Hallinnan tunne on tärkeä kriteeri, jos se tuntuu olevan
hukassa, on tilanne kääntymässä haitallisen stressin
puolelle.
Toinen tärkeä taito on palautuminen, joka sekin
vaatii poikkeusoloissa erityisen paljon ajatuksia.
– Kun huolehdit omasta palautumisesta, teet
vastuullisen teon koko työyhteisöä kohtaan. Jos
yksi ei jaksa, se vaikuttaa kaikkiin. Palautuneena et
ruoki paniikkia muihin ja jaksat pitää yllä yhteenkuuluvuuden ilmapiiriä. Silloin syntyy luottamus
tulevaan ja siihen, että yhdessä tästä selvitään.

?

?

Huolen määrä on tärkeä mittari
Kävijöiden määrä työterveyspsykologin
vastaanotolla Terveystalolla ei ole koronan
myötä kasvanut. Eepeeläisten kaikki työterveyskäynnit ovat alkuvuoden aikana jopa
vähentyneet edellisvuoteen verrattuna.
Sitä selittävät osin lomautukset mutta myös se, että ihmiset
sinnittelevät usein liiankin
pitkään.

Kun palaudut, et ruoki paniikkia
Lomautustilanteissa työn merkitykseen liittyvät
kysymykset nousevat pinnalle ja turvattomuuden
tunne kasvaa. Toisaalta moni on kokenut sen myös
tervetulleena taukona työarkeen. Toisilla taas
henkinen kapasiteetti on ollut äärirajoilla, kun
uusia toimintatapoja on otettu pikavauhdilla
käyttöön.
Poikkeuksellisessa ajassa korostuu taito
käsitellä muutosta.
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Sari Honkanen
TYÖTERVEYSPSYKOLOGI,
TERVEYSTALO

Sari on eepeeläisille tuttu kasvo liki
kymmenen vuoden ajalta. Eepeen
vastuutyöterveyspsykologina
hänen tehtävänsä on huolehtia
työntekijöiden ja esimiesten hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta.
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muistokirjoitus

Eepeen marketkaupan
tulosryhmäjohtaja
Kari Lehtivuori oli
hieno mies ja todellinen
eepeeläinen. Hänen
tavastaan perehtyä
asioihin ja sitoutua
työhönsä voisi jokainen
meistä ottaa mallia.

Eepee, mökki & meri
Kari Lehtivuoren muistolle
Kari Lehtivuori teki hienon uran eepeeläisenä. Vaasan Prismasta vuonna
1986 Ylihärmän S-marketin päälliköksi siirtynyt mies tuli tutuksi myös
Jalasjärven ja Kauhajoen S-marketien pomona, kunnes siirtyi marketkaupan tulosryhmäjohtajaksi. Muutaman vuoden Kari toimi samanaikaisesti
Kauhajoen S-marketin myymäläpäällikkönä ja marketien aluejohtajana.
Tutustuin itse Kariin ollessani hänen alaisuudessaan kenttäharjoittelussa
S-market Jalasjärvellä 1988–1989 vuodenvaihteessa. Tuolta ajalta on jäänyt
mieleen, kuinka perusteellisesti hän kirjasi ruutuvihkoon päivän myynnit
ja muita tärkeitä tunnuslukuja. Lukujen kirjaaminen meni hänelle veriin
ja hänellä olikin kattavat tilastot kaikesta viimeiseen elinkuukauteensa
saakka. Tilastoista pystyi muun muassa näkemään, millainen vaikutus
viikonpäivällä oli tulevan joulukaupan kehitykseen.
Kari oli minulle alaisena luottomies. Hän teki taatusti aina sen, mitä
lupasi. Sitoutui Eepeen arvoihin, kertoi epäröimättä oman perustellun mielipiteensä asioista – ja teki töitä ehkä vähän liikaakin. Akkujaan kauhajokelaistunut, Vaasasta kotoisin oleva mies latasi mökillään Vaasan saaristossa,
siellä me myös joskus yhdessä veneillen nautimme meren voimistavasta
vaikutuksesta. Karin perheeseen kuuluivat kaksi aikuista poikaa ja Elina,
jonka kanssa hän tykkäsi matkustella pari kertaa vuodessa. Suosikkikohteet olivat kesällä Bulgaria ja talvella Kanaria.
Karin sairaus oli raju ja poismeno nopea: hän kuoli vain 59-vuotiaana, olisi
täyttänyt vuoden lopussa 60. Vaikka läheisen ihmisen menetys on aina
raakaa ja surullista, niin Karin ei ainakaan tarvinnut pitkään kärsiä. Se mies
kun ei osannut töistä irti päästää. Hän oli vielä kaksi viikkoa ennen kuolemaansa rivissä ja senkin jälkeen huolehti asioista viimeiseen asti. Se oli niin
Karia, hän eli täysillä Eepeelle.
Oli kunnia tehdä töitä hänen kanssaan. Surunkin keskellä on hyvä muistaa,
että voimme olla kiitollisia jokaisesta yhteisestä hetkestä. Tehdään
me eepeeläiset työmme mahdollisimman hyvin – se lienee Karille isoin
viimeinen palveluksemme.
-Jari Palo
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Kova työ
toi komian kauppapaikan Lapualle
S-market Lapuan ja ABC Lapuan uudistus oli keväällä kova urakka, varsinkin
kun maailmanlaajuinen pandemia vaani koko ajan oven takana.
KUVAT SAMU LEHTINEN

M

arketpäällikkö Marika Lintula on silminnähden ylpeä
omasta henkilökunnastaan ja
kiitollinen heidän panoksestaan uudistukseen. Koronaviruksen
aiheuttama epävarmuus kosketti kaikkia toimipaikkoja ja toi lisähaastetta jo
sellaisenaankin stressaavaan uudistusurakkaan.
− Kevät oli kaikille rankka. Kun selvisimme tästä, selviämme mistä vain.
Remonttimiehiä oli välillä enemmän
kuin henkilökuntaa, ja uudet kalusteet
ja nosturit tekivät käytävistä ahtaita.
Kylmäkalusteiden vaihto uusiin vaati

luovuutta myös tuotesijoittelussa.
Olemme esimerkiksi myyneet jauhelihaa juomaosastolta, hän toteaa.
Myymälän koko ei kasvanut uudistuksen myötä, mutta uudet kalusteet
ja vaatteiden myynnistä luopuminen
toivat lisämetrejä päivittäistavaravalikoimalle. Uutena marketiin ovat tulleet
mehukone ja Nosto-automaatti, lähiaikoina saadaan myös itsepalvelukassat.
− Yksi puhutuimmista jutuista ovat
uudet ostoskärryt, joista asiakkaat ovat
tykänneet tosi paljon, Marika nauraa.
Myös yhteistyö ABC:n kanssa on
tiivistynyt, kun henkilökunnalla on

mahdollisuus työskennellä molemmissa yksiköissä.
− Osa apsilaisista onkin ollut meillä
jo kassaperehdytyksessä. Myös uudet
sosiaalitilat ovat paremmin molempien
yksiköiden hyödynnettävissä, joten
pääsemme paremmin tutustumaan
toisiimme, hän iloitsee.

ABC uudistui koronan tahtiin
Liikennemyymälätoimialan kenttäpäällikkö Henna Kanto kertoo, että
ABC Lapuan uudistustyöt ajoittuivat
korona-aallon suhteen juuri oikeaan
aikaan.
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Gallup Tyytyväistä väkeä
– Meillä oli tehtynä suunnitelmat liikenneaseman sulkemiselle, mutta tahdin määräsikin nyt
korona. Henkilökunta tiesi etukäteen tulevista lomautuksista, mutta nyt niille oli remontin lisäksi
syynä myös koko Suomea koskevat ravintolatoiminnan sulkutoimet.
Aikataulussa edettiin suunnilleen samaa
tahtia. ABC:n laajennus ja iso uudistus valmistui
heinäkuussa. Avajaisia vietettiin 16. heinäkuuta,
ja ravintoloiden toimintaa sääteleviä rajoituksia
purettiin sopivasti kolme päivää aikaisemmin.
Liikennemyymäläpäällikkö Tina Vainionpää
kertoo, että toiminta on lähtenyt upeasti käyntiin.
Moni asiakas on sisään astuessaan ollut hämmästynyt muutoksesta.
– Liikennemyymälässä ei ole mitään entistä,
värimaailma ja kalusteet ovat kaikki uusia. Lisäksi
tilajärjestelyä on uudistettu, hän kuvailee.
Uutena palveluna aloitti Hesburger drive in
autokaistoineen. Hampurilaiset ovat lisänneet
varsinkin lapsiperheasiakkaiden määrää.
ABC Lapuan henkilökuntaan tuli lisäystä
kahdeksan henkeä, joista osa tuli talon muista toimipaikoista ja osa rekrytoitiin ulkopuolelta. Tina
kehuu, että porukka on kesän aikana hioutunut
hyvin yhteen. Myös asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja ovi on auennut tiuhaan tahtiin. ○

Alexandra Kostikova, myyjä
– Asiakkaat on olleet tyytyväisiä,
myynti ja asiakasmäärät ovat nousseet. Muutos on aina raskasta, mutta
tuntuu hienolta, kun se on nyt valmis.
Asiakkaat sanovat, että kauppa tuntuu
isommalta ja tilavalta. On myös näkynyt aivan uusia asiakkaita kaupassa.

Emmi
Laura

Mikko

Ulla Kankaanpää, myyjä
– Uudistunut kauppa tuntuu tietysti
paremmalta. Uudet kalusteet ja värit
tuovat kauppaan lisää tyylikkyyttä.
Paljon on tullut asiakkailta kehuja,
että on siistiä ja tilavaa. Asiakkaat
myös tykkäävät kovasti heviosastosta
ja moni on kommentoinut, että pakastealtaiden siirto lähemmäs kassoja on
tosi hyvä juttu.

Laura Laapio ja Emmi Palokangas
liikennemyymälätyöntekijät
Laura ja Emmi ovat työkaveruksia
ABC Lapualta jo useamman vuoden
ajalta. Laura muistelee, kuinka
toivottomalta tuntui keväällä, kun
kaikki suljettiin ja kuinka mahtavalta
tuntui uusi avaus sen jälkeen.
– Tilan tuntu, uudet puhtaat
pinnat, upeat työkaverit. Se kaikki
on huippua, hän sanoo.
Emmi tekee vuoroja myös ABC
Kauhavalla.
– Matka ei haittaa yhtään. On
mahtavaa työskennellä upeissa
uudistuneissa myymälöissä ja viikko
täyttyy vaihtuvista työkavereista,
hän iloitsee.

Laura Hemminki, myyjä
– On mukavaa tehdä töitä, kun kaupassa kaikki on siistiä ja uutta. Se luo
hyvän fiiliksen. Olen myös huomannut,
että työmotivaationi on parantunut.
Asiakkaat ovat kehuneet, että on
hienoa ja siistiä. Myös asiakasvirrassa
kaupan uudistus on näkynyt positiivisena. Värimaailma on selkeästi tätä
päivää.

Minna

"Meillä on nyt aivan ihana porukka."
-Tina
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arjessa

Energiajuomia ja naposteltavaa menee paljon, mutta
myymälässä näkee myös monia, jotka ovat tulleet tekemään
viikon ruokaostokset hiljaisempana vuorokaudenaikana.

S-market
Kivistö

ei nuku
koskaan

Teea

Marika

Kirsi

Henna

ansiostaan me myyjät saamme yön pikkutunteinakin työskennellä turvallisin mielin, Kirsi
Nukari kiittelee.
Vuoron alkaessa Kirsi ryhtyy laputtamaan
päiväystuotteita myyjäkollegan suunnatessa
kassalle. Siirtyminen 24/7-aukioloon ei tullut
Kirsille yllätyksenä, sillä kauppojen aukiolot
ovat laajentuneet jo vuosia. Se, kuinka vilkasta
kaupassa on yölläkin, on yllättänyt.
– Ensimmäiset pari-kolme tuntia asiakkaita
käy tasaiseen tahtiin. Energiajuomia ja naposteltavaa menee paljon, mutta myymälässä näkee
myös monia, jotka ovat tulleet tekemään viikon
ruokaostokset hiljaisempana vuorokaudenaikana, Kirsi kuvailee.
Hänen omaan arkeensa yövuorot ovat tuoneet mieluisaa vaihtelua, kun aiemmin työviikot rakentuivat pitkälti aamuvuoroista.

Mari

S-market Kivistö on aina auki
asiakasta varten. Kaupan muutos
ympärivuorokautiseksi toi
työtiimiin mukaan myös vartijan.
TEKSTI IIDA-MARIA LAURI KUVAT SAMU LEHTINEN

Aamu alkaa neljän jälkeen

S

-market Kivistön marketpäällikkö Teea Takala muistelee maaliskuun toisen päivän
aamua, jolloin myymälän ovien lukot avattiin viimeisen kerran ja S-market Kivistöstä tuli
Eepeen ensimmäinen 24/7 palveleva S-market.
− Siinä hetkessä konkretisoitui se, että nyt
mennään eikä meinata, hän toteaa.
Idea syntyi Teean ja tulosryhmäjohtaja Ari
Matikaisen välisessä keskustelussa reilu vuosi
sitten. Nyt myymälä on palvellut asiakkaita
vuorokauden ympäri useamman kuukauden ja
uudenlainen rutiini alkaa muodostua.
− Uusi arki on lähtenyt hienosti käyntiin.
Opimme jatkuvasti uutta ja viilaamme toimintatapojamme koko ajan, kun käytännön kokemus
kasvaa, Teea kuvailee.

Yövuoroon turvaksi vartija
Yövuoro alkaa kello 23, jolloin myymälään
saapuu kaksi myyjää ja vartija, joka on turvaamassa yön tunteja. Hän myös auttaa esimerkiksi
kuorman purkamisessa.
− Meillä on vartiointitiimin kanssa WhatsApp-ryhmä, jossa käymme läpi yövuoroihin
liittyviä asioita. Positiivista palautetta on tullut
erityisesti siitä, että he saavat osallistua kaupan
töihin ja heidät on otettu osaksi tätä meidän
jengiä, Teea kertoo.
− Vartija on korvaamaton apukäsi ja heidän
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Jutunteon jälkeen Kivistössä
on tehty vahdinvaihto. Teea
Takala siirtyi ryhmäpäälliköksi
ja Elina Jaakkola jatkaa
marketpäällikkönä.

Onnea Teealle ja
tervetuloa Elina!

Kellon lyödessä kaksi alkaa myymälässä olla
selkeästi hiljaisempaa. Hereillä pysyminen ei
kuitenkaan tuota Kirsille vaikeuksia.
– Tekemistä riittää koko ajan, joten vauhti
pysyy päällä. Kahvi ja huulen heitto työkavereiden kanssa piristävät myös, hän kertoo.
Myymälässä vilkastuu taas neljän jälkeen,
kun aamuvuorolaiset hakevat evästä töihin
mennessään. Uusi aukioloaika palvelee erityisen hyvin kolmivuorotyötä tekeviä, sillä kaupassa voi käydä silloin, kun se itselle sopii ja
eväät voi valita myymälän laajasta valikoimasta.
Yövuoro päättyy aamukuudelta, kun myymälässä tapahtuu vahdinvaihto ja aamuvuorolaiset
päästävät yövuorolaiset nukkumaan.
− Olen jo vuosia mennyt nukkumaan iltakymmeneltä, joten jännitin hieman, miten kroppa reagoi yövuoroihin. Rytmin kääntäminen on
kuitenkin onnistunut yllättävän kivuttomasti,
Kirsi iloitsee.
Teea toteaa, että 24/7-aukioloa oli suunniteltu pitkään, joten luotto arjen sujuvuuteen oli
kova. Oman henkilökunnan positiivinen suhtautuminen ja draivi pääsivät silti yllättämään.
− Olen niin onnellinen siitä, kuinka positiivisesti henkilökunta otti tämän muutoksen
vastaan. Meillä on huippujengi, joka haluaa
jatkuvasti kehittää toimintaa ja viedä yksikköämme eteenpäin. ○
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Kaupunkikauppa
kutsuu piipahtamaan
ja viipymään

Tavoitteemme on
olla kaupunkilaisten
olohuone, johon tullaan
myös viihtymään.
- Arja Hoikka

Purkutuomion saaneen S-market Lehtisen väki muutti
keväällä parhaalle kauppapaikalle Megakeskukseen. Samalla
syntyi Eepeen ensimmäinen uudenlainen kaupunkikauppa.
KUVAT SAMU LEHTINEN

U

usi S-market Megakeskus sijaitsee
kauppakeskuksen täysin uusitussa
ensimmäisessä kerroksessa, johon
on sisäänkäynnit kolmesta eri ilmansuunnasta. Kauppakäytävältä aukeaa näkymä
uudenlaiseen S-marketiin, jossa korostuu
nopean ostamisen helppous.
– Olen tosi tyytyväinen kokonaisuuteen, miltä täällä näyttää nyt valmiina.
Meillä on upea hevi-osasto, varsinkin siitä
olen ylpeä. Lisäksi kauppaan on helppo
tulla, kun tila on auki koko käytävän mitalta, marketpäällikkö Arja Hoikka kehuu.
Vanhasta myymälästä uusiin tiloihin
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siirtyivät vain henkilökunta ja Postin palvelut. Kaikki kalusteet ovat uusinta uutta
ja myymälään tuli lisäpalveluina muun
muassa kahviautomaatti, mehukone ja
myytävät keittoannokset. Sekä tietenkin
itsepalvelukassat, jotka ovat osa nykyaikaista ruokakauppaa.
− Tavoitteemme on olla kaupunkilaisten olohuone, johon tullaan myös viihtymään. Asiakkaille on varattu istumatilaa
ja baaripöytiä, joissa he voivat nauttia esimerkiksi palvelutiskin valmiiksi pakatuista ruoka-annoksista, konditoriatuotteista
tai kahviautomaatin kuumista juomista.

Muutto oli iso rutistus
Vaikka muuttomatka oli lyhyt, viime
kevään urakka oli melkoinen voimanponnistus. Uusi S-market avattiin
8. toukokuuta.
− Pyöritimme kauppaa toisella puolen tietä ja toisella puolen rakensimme
uutta. Kyllä siinä koko henkilökunta
venyi äärimmilleen, mutta selvisimme
urakasta hienosti, Arja kehuu.
Seinäjoen keskustassa sijaitsevan
marketin asiakaskuntaan kuuluu paljon
lähialueella työskenteleviä, jotka hakevat lounaseväät tutusta S-marketista.
Arja kertoo, että Megakeskuksessa näkyy paljon S-market Lehtisen aikaisia
asiakkaita, mutta myös uusia kasvoja.
Ensimmäiset kuukaudet ovat olleet
vilkkaita ja asiakkailta on tullut hyvää
palautetta.
– Varsinkin kun he ovat muutaman
kuukauden jälkeen oppineet, missä eri
tuotteet sijaitsevat. Se ottaa aina oman
aikansa. Monet kantaseinäjokelaiset
ovat myös muistelleet, kuinka tässä
oli ennen Sokos ja sitten myöhemmin
Sale, Arja toteaa. ○

Tuntuu tosi hyvältä
työskennellä täällä.
Kun on uudet hienot
tilat, niin on kiva tehdä
töitä. Myös asiakkaat
ovat kehuneet uutta
kauppaa ja sen
monipuolisia palveluja,
Anu Sepponen toteaa.
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Päivi Väliaho
MARKETPÄÄLLIKKÖ,
S-MARKET SOINI

kysymyspari

"Oma kauppa
on kylän valo"
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

Uudistetut upeat S-marketit valmistuivat
Isojoella ja Soinissa peräkkäisinä
päivinä kesäkuussa – koronan vuoksi
ilman avajaisseremonioita. Kysyimme
marketpäälliköiltä Tuula Kiviniemeltä ja Päivi
Väliaholta, mitä kuuluu nyt.

Uudistus valmistui teillä Isojoella 11. ja Soinissa
12. kesäkuuta. Mikä on ollut asiakkaiden
ensireaktio?
TUULA: Moni on kehunut, kuinka myymälä ja

tuotevalikoima ovat upeasti kasvaneet. Kauppa on
kuitenkin täsmälleen entisen kokoinen ja myös
tuotteiden määrä ennallaan. Kaikki vain näyttää
nyt niin paljon isommalta.
PÄIVI: Ihastelua on tullut valoisuudesta, tilan

tunnusta, uusista tuotteista ja alennetuista
hinnoista. Moni on luullut, että neliöitäkin on
tullut lisää, vaikka tila on metrilleen saman
kokoinen kuin ennen.

Mistä itse olet erityisen ylpeä?
TUULA: Tietysti koko työtiimistä, joka on upeasti

jaksanut viedä läpi tämän uudistuksen. Itse
uudistuksessa – kylmäkaapeista. On aivan
mahtavaa, miten niihin saa tuotteet esille ovien
taakse. Kaikki on samaa paria eikä kylmä ilma
karkaa myymälään.
PÄIVI: Kokonaisuudesta, jossa kaikki on uutta.
Jäljellä ei ole mitään vanhaa tai muualta käytöstä
poistettua. Kylmäkalusteissa on ovet, kaikki
tekniikka ympäristöystävällistä ja saimme paljon
toivotun asiakas-wc:n. Ja ylpeä olen tottakai myös
työtiimistä, joka innostui tekemisestä täysillä niin,
että saimme kaiken järjesteltyä omin voimin.

Mitä kaikkea uudistus piti sisällään?
TUULA: Käytännössä kaikki vanhat kalusteet

hävitettiin. Sisäänkäynti vaihtoi hieman paikkaa
ja asiakkaille tehtiin oma wc. Samoin saimme
henkilökunnalle avarammat taukotilat.
PÄIVI: Kun Sale vaihtui S-marketiksi, saimme
hyllyyn 1 500 uutta tuotetta ja hinnat halpenivat.
Tärkeää meille on myös se, että nyt voimme
osallistua paikallislehdessä S-marketien
tarjouskampanjoihin yhdessä Lehtimäen ja
Alajärven kanssa. Salena olimme tällä alueella
niin yksin.

Tuula Kiviniemi
MARKETPÄÄLLIKKÖ,
S-MARKET ISOJOKI

Tuula luotsaa viiden
vakituisen myyjän tiimiä,
joka on hitsautunut
yhteen kuin perhe. Tämä
porukka on tehnyt töitä
yhdessä yli 20 vuotta,
osa jopa pidempään.
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Onko uudistus näkynyt asiakasvirrassa?
TUULA: Bonuskortti on tällä kylällä lähes

jokaisella lompakossaan. Tähänkin asti asiakkaat
ovat valinneet meidät kilpailijaan nähden
edullisempien hintojen ja parempien valikoimien
ansiosta. Saati sitten nyt, kun kauppa näyttää näin
upealta.

PÄIVI: Todellakin! Vaikka hinnat laskivat,
kesän myynnit kasvoivat liki 20 prosenttia
edelliskesään verrattuna. Jos ennen pärjäsimme
aamu- ja iltatunteina vuorossa yksinkin, nyt se
ei olisi enää mahdollista.

Päivin seitsemän
myyjän tiimi on tiivis
porukka eri ikäisiä
ammattilaisia. Päivi on
aiemmin työskennellyt
marketpäällikkönä myös
Kuortaneella ja Ähtärissä.

Miten korona vaikutti uudistustöihin
ja teidän kevääseen?
TUULA: Pienissä tiloissa oli oman väen lisäksi

joukko työmiehiä, joten venymistä kysyttiin.
Onneksi Muutosryhmä oli auttamassa. Ilman
heitä emme olisi pystyneet pitämään kauppaa
koko ajan auki.
Asiakaskuntaan korona toi muutoksen, kun
seniori-ikäiset jäivät kotiin ja tilalle tulivat
kaupungista mökille paenneet etätyöläiset. Perinteisiä ”torstaiparlamenttejakaan” ei pidetty,
kun senioreiden kauppakuljetus sivukyliltä oli
tauolla.
PÄIVI: Välillä kaupassa pyöri toistakymmentä
työmiestä ja piha oli täynnä autoja jo
sen vuoksi. Silloin eivät kaikki asiakkaat
uskaltaneet enää tulla sisään. Onneksi
koronaan liittyvä ”hamstrausvaihe” ehti
tulla ennen uudistustöitä. Venymistä,
poikkeusjärjestelyjä ja monta askelta on
tarvittu koko tiimiltä.

Pienillä paikkakunnilla kaupalla on erityinen
merkitys. Miten se näkyy teillä?
TUULA: Täällä Isojoella on meidän lisäksi pieni

K-Kauppa ja seuraavaksi lähimmät kaupat
ovat yli 40 kilometrin päässä Kauhajoella ja
Kristiinankaupungissa. Moni tulee kaupungista
ostoksilta kuitenkin oman ruokakaupan kautta.
Eivät kuulemma osaa ruokaa sieltä ostaa – ja
katkeaahan se kylmäketjukin jo matkalla.
Toivottavasti koronan toinen aalto väistyy pian
ja pääsemme asiakkaiden kanssa juhlimaan
vielä uutta myymälää.
PÄIVI: On aivan mahtavaa saada sanoa, että
pieneen Soiniin tehtiin tällainen kauppa. Se
oli Eepeeltä huipputeko, joka tuo luottamusta
koko kylälle. Soini on muuttotappiokunta,
monet palvelut hiipuvat ja kauppoja on
meidän lisäksi enää yksi K-Kauppa. Tämän
jälkeen asukkaat uskovat, että kaikki ei lähde
pois.

Moni on luullut, että
neliöitäkin on tullut lisää,
vaikka tila on metrilleen
saman kokoinen kuin ennen.
– Päivi Väliaho
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lukujen takaa

TJ:n terveiset

2,5

- 2,3

+-

Operatiivinen tulos
1–6 / 2020

ja

-luvut verrattu
edellisen vuoden
vastaavaan
ajankohtaan

,

58
,

- 4,8
- 45,3 %
MEUR

MEUR

184 9

+ 9,0
+ 5,1 %

MEUR

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
MEUR

Marketkauppa

%

MEUR

Kokonaismyynti
1–6 / 2020

MEUR

Koronapandemia vie Eepeen ja koko
S-ryhmän tuloksen alas tänä vuonna.
Monitoimialayrityksenä ja marketkaupan
voimakkaan kasvun ansiosta Eepee tulee
kuitenkin tästäkin kriisistä selviämään.
Kesällä kuluttajien luottamus omaan
talouteen kasvoi jo mukavasti.

- 4,2
- 1,8

Yhteistyössä on voimaa
MEUR

227,1

Korona kuritti
kevään lukuja

MEUR

Puolivuotiskatsaus
tammikuu–kesäkuu 2020

Liikennemyymäläkauppa

Autokauppa

,

ABC-liikennemyymälöiden ravintolamyynti laski noin 39 prosenttia,
marketmyynti noin 33 prosenttia ja polttonestemyynti 14 prosenttia.

5,7

Niin uusien kuin vaihtoautojen kaupankäynti hidastui viime vuoteen
verrattuna, jälkimarkkinoinnin myynti sen sijaan kasvoi hieman.

Eepeen alkuvuosi – mitä tapahtui?
 epee joutui koronapandemian
E
vuoksi sulkemaan lähes kaikki
ravintolat, ABC-asemat ja toisen
hotellin keväällä 2–3 kuukaudeksi.
Siitä seurasi 371 lomautusta.
 arketkauppa teki erinomaisen
M
tuloksen ja päivittäistavarakaupan
myynti kasvoi merkittävästi.
Käyttötavarakaupassa varsinkin
rakentaminen ja remontointi sekä
piha- ja puutarhakauppa kävivät hyvin.
 un koronasulut päättyivät,
K
etenkin perhematkailijat lähtivät
hyvin liikkeelle ja kesäkauppa
onnistui niin liikennemyymälöissä,
ravintoloissa kuin hotelleissa
olosuhteisiin nähden hyvin.
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Vaihtoautokauppa teki heinäkuussa myyntiennätyksen
kappalemäärissä mitattuna.
Asiakkaat hakevat nyt hyvää
vaihtoautoa uuden auton
sijaan.
Investoinnit pystyttiin
toteuttamaan suunnitellusti.
Kevään ja kesän mittaan
avasivat ovensa uudistuneet
S-market ja ABC Lapua,
S-market Isojoki, S-market
Soini ja S-market Megakeskus.
Samoin ruoan verkkokauppa
Hyllykallion Prismassa avattiin
koronapandemian synnyttämän
kysyntäpiikin kannalta hyvään
aikaan.

- 0,3
- 4,4 %

MEUR

MEUR

29 4

- 8,0
- 21,5 %

MEUR

Majoitusmyynti laski noin 41 prosenttia ja ravintolamyynti noin
47 prosenttia.

MEUR

Päivittäistavarakaupan myynti kasvoi 10,2
prosenttia ja käyttötavarakaupan 1,6 prosenttia.

Yli

100

marasta ja limystä lomautettua
työllistyi tilapäisavuksi
marketkaupan yksiköihin.

Pandemiasta
huolimatta Eepee työllisti

360

kesätyöntekijää
eli noin puolet siitä määrästä
kuin aikaisempina vuosina.

K

oronakevään alkaessa maaliskuussa huoli Eepeen henkilökunnan ja
alueemme asukkaiden puolesta oli kova. Pandemia oli väistämättä
mullistamassa arkeamme ja oli keksittävä keinot selvitä siitä mahdollisimman pienin vaurioin.
Toimipaikkojen sulkemiset ja lomautukset tuntuivat raskailta mutta
monta hyvääkin asiaa tapahtui. Yhteistyö eri toimialojen kesken vahvistui ja henkilökunnan moniosaaminen lisääntyi, kun suuri osa lomautetuista työllistyi marketkaupan puolelle. Ruoan verkkokauppa, take away
ja muut uudet palvelut tulivat osaksi tarjontaamme. Myös myymäläuudistukset saatiin toteutettua suunnitellusti niin Lapualla, Soinissa, Isojoella
kuin Seinäjoella.
Kesällä saimme avattua jälleen ravintolat, ABC-asemat ja Original
Sokos Hotel Lakeuden. Näilläkin toimialoilla kesän myynnit onnistuivat olosuhteisiin nähden mukavasti, kun kotimaanmatkailijat lähtivät
liikkeelle ja löysivät myös Etelä-Pohjanmaan. Marketkaupan koko vuoden
kestänyt hyvä myynnin kasvu varmistaa Eepeelle tuloksen tälle vuodelle.
Isona monitoimialayrityksenä Eepee kyllä selviää tästä vuodesta.
Kiitän koko Eepeen henkilökuntaa ahkerasta työskentelystä ja yhteistyöstä tänä erikoisena aikana ja toivotan hyvää syksyä kaikille. Pidetään
kaikki osaltamme huolta, että toista aaltoa ei tule.
Toimitusjohtaja
Kimmo Simberg

Samarbete är styrka

T

idigt under coronavåren, i mars, var vi mycket oroliga för Eepees
personal och invånarna i vårt område. Pandemin skulle utan
tvivel ha en omvälvande inverkan på vår vardag, och det gällde att
komma på hur man kunde klara sig med så små skador som möjligt.
Det kändes tungt att stänga verksamhetsställen och permittera
personal, men allt var inte dystert. Samarbetet mellan affärsområdena
stärktes och personalens kunnande blev mångsidigare, då en stor del
av de som permitterades fick jobb inom markethandeln. Matbutiken på
nätet, take away och de andra nya tjänsterna blev en del av vårt utbud.
Butikerna förnyades också enligt plan i såväl Lappo, Soini och Storå som
Seinäjoki.
I somras kunder vi åter öppna restaurangerna, ABC-stationerna
och Original Sokos Hotel Lakeus. Också inom de ovanstående
affärsområdena lyckades försäljningen efter omständigheterna väl, då
inhemska resenärer började resa och också hittade Södra Österbotten.
Den goda försäljningsökningen inom markethandeln, som har pågått
hela året, säkerställer att Eepee gör ett resultat i år. Eepee är ett stort
flerbranschföretag som nog klarar det här året.
Jag tackar Eepees hela personal för idogt arbete och samarbete i dessa
exceptionella tider, och önskar er alla en riktigt trevlig höst. Nu ska vi
var för sig och tillsammans se till att det inte blir någon andra våg.
Verkställande direktör
Kimmo Simberg
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KAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOT
Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot

Nokian talvirenkaat

Määräaikaiskatsastus
henkilökuntahintaan Eepeeläisille

ENNAKKOHINTAAN

25€

Eepeeläisille S-Etuhuollosta!
Kysy tarjous vesa.nummijarvi@sok.fi
ja tilaa 31.10.2020 mennessä.

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

Ess Katsastus palvelee ma-pe 9-17
Puh. 010 76 49100*

Edullinen

AUTOLAINA
Ess Autotalosta Eepeen henkilökunnalle

Uusiin ja käytettyihin autoihin
Laina-aika 24-60 kk riippuen auton iästä
Käsimaksu 20-30% riippuen auton iästä
Rahoituslaskelma tehdään Ess Autotalossa automyyjän kanssa.
Kysy rohkeasti tarjous essautotalo.fi -sivuston valikoimasta
vaikka sähköpostilla ess@sok.fi.

AUTOMYYNTI 010 76 49000*
Heikki Latvala 010 76 49101
Juha Yliselä 010 76 49004 • Jani Kekola 010 76 49001
Pauli Puska 010 76 49002 • Harri Huhtala 010 76 49003

Korko vain

0,323%
Tarjous voimassa
31.12.2020 asti.

Avausmaksu 35 €,
ei muita kuluja!

Esimerkkilaskelmat:
Jos ostat uuden tai alle 4 vuotta vanhan 15 000 € maksavan auton, laina-aika 5 v (60 kk),
kuukausierä 252,63 €. Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 157,61 €,
joista korkojen osuus 122,31 €. Todellinen vuosikorko 0,41%, auton kokonaishinta 15 157,61 €.
Jos ostat 5-7 vuotta vanhan 6 000 € maksavan auton, laina-aika 4 v (48 kk), kuukausierä 126,55 €.
Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 74,52 €, joista korkojen
osuus 39,30 €. Todellinen vuosikorko 0,61%, auton kokonaishinta 6 074,52 €.

KATSASTUS

LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio)
Automyynti ma-pe 9-18, la 10-15 • Puh. 010 76 49000 | S-Etuhuolto ma-pe 8-17, la 9-14 • Puh. 010 76 49040
Ess Katsastus puh. 010 76 49100 (*puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)
AMARILLOSEINAJOKI
essautotalo

