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O lemme tänä vuonna saaneet kokea erikoisen ajanjakson. 
Arkemme on muuttunut monella tapaa ja epätietoisuus 

tulevasta tuntuu haastavalta. Tästä syystä saamme olla 
erityisen tyytyväisiä henkilöstötutkimuksemme tuloksiin, 
jotka jo aikaisempinakin vuosina ovat olleet erinomaiset, 
mutta jotka jälleen nousivat.

”Muutoskyky on kykyä, halua ja uskallusta oppia uutta ja 
lähteä uuteen.”, sanoo SOK:n työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari 
Myllynen tämän lehden haastattelussaan. Sitä meidän eepee-
läisten voimavaroista on täytynyt nyt löytyä roppakaupalla, 
sillä muutoin tulokset puhuisivat toista kieltä. Samoin on 
tarvittu hyvää lähiesimiestyötä ja työkaverista välittämistä – 
ilman niitä olisi jäänyt monta askelta ottamatta.

Tammikuussa Eepeessä alkaa edustajiston vaalien ehdokas-
asettelu, jossa tulemme toivottavasti näkemään samaa 
avoimuutta ja intohimoa oman ympäristön kehittämiseen. 
Kysymme jokaiselta ehdokkaalta heti ehdolle asettumisen 
yhteydessä, miten he haluaisivat edistää osuuskauppamme 
toimintaa. Ehdokkaiden paikallistoiveet auttavat äänestäjiä 
valitsemaan itselleen sopivan edustajan – ja samalla voi 
syntyä jotakin vielä kauaskantoisempaa: asiakasomista-
jiemme toivomia uudistuksia ja entistä parempaa palvelua. 

Kehityksen pyörä ei Eepeellä pysähdy, siitä kertoo tämäkin 
lehti. Hyvää joulunaikaa kaikille eepeeläisille!

Pitää uskaltaa tehdä asioita omalla tavallaan. Tuttu 
ja turvallinen ei ole välttämättä se oikea vaihtoehto. 
Aloitin S-ryhmässä opiskellessani 2011 Jyväsky-
lässä hotelli- ja catering-alaa. Menin harjoitteluun 
Presso&Buffaan ja sainkin sieltä kesätöitä. Lopulta 
työskentelin siellä opiskelun ohessa valmistumiseen 
saakka. Kun valmistuin vuonna 2013, sain sisäisen 
siirron Eepeelle Coffee Houseen.

Työhyvinvointi on sitä, että työyhteisössä ei ole kit-
kaa ja että on sopivasti huumoria. Meillä työkaverit 
auttavat toisiaan. Eepeellä siirtyessäni ensin Coffee 
Houseen (joka muuttui Fafa’siksi) ja nyt tänne Ala-
järvelle on kaikissa yksiköissä otettu minut hienosti 
vastaan. Alajärven ABC:llä on hyvä fiilis, on hienoa 
päästä tutustumaan noihin pieniin porukoihin, jotka 
tulevat kyliltä meille kahville ja juttelemaan.

Eepeen vaikutus on maaseudulla suuri. Olemme 
merkittävä palvelujen tarjoaja, asiakkaista näkee, 
että ABC Alajärvi on heille tärkeä paikka. Alajärvi 
on pieni paikkakunta, jossa on vielä riittävästi pal-
veluja. Olen kotoisin tuosta naapurista Kyyjärveltä, 
nyt saan asua lähellä lapsuudenperhettäni.

Elää hetkessä on minun juttuni. En mieti tule-
vaisuutta, vaan sitä miltä tuntuu juuri nyt. Olen 
huomannut, että sillä tavoin on paljon helpompaa, 
ei tule stressattua turhista asioista. Ja saa myös uu-
sia mahdollisuuksia, kun osaa katsoa asioita vähän 
laajemmin.

On virkistävää pistää elämä välillä uusiin kuvioihin. 
Minulle sopii se, että kun repäisen, teen sen kun-
nolla. Kun vaihdoin työpaikkaa ja toimialaa, muutin 
myös kaupungista maaseudulle. Sain uuden alun, 
mikä on aina innostavaa. 

Tulevaisuus näyttää, missä olen. Olen vasta 26-vuo-
tias, joten paljon hienoja juttuja on toivottavasti 
edessä. Uskon ja toivon, että olen viiden vuoden 
päästä edelleen töissä Eepeellä. Mutta missä yksi-
kössä, se on iso ja ihana arvoitus.

Muutoskyky tekee 
meistä vahvoja

Sisäinen 
liikkuminen 
kannattaa

Eepeen asiakkuusjohtaja

Uskon ja toivon, että olen 
viiden vuoden päästä edelleen 
töissä Eepeellä. Mutta 

missä yksikössä, se on iso ja 
ihana arvoitus.”

Visio
Asiakasomistajiemme ykkösvalinta – 

Ylivoimaista hyötyä ja parasta palvelua  
omasta kaupasta.

Toiminnan tarkoitus
Tuotamme kilpailukykyisesti ja 

kannattavasti monipuolisia palveluja ja 
etuja asiakasomistajillemme.

Arvot

EEPEE

Olemme  
asiakasta  

varten.

Kannamme  
vastuuta ihmisistä  

ja ympäristöstä.

Uudistamme 
jatkuvasti 

toimintaamme.

Toimimme  
tuloksellisesti.

Liikenneasematyöntekijä Laura Järvinen 
kannustaa liikkumaan Eepeessä sisäisesti. 
Hiljattain Seinäjoen Fafa’sista ABC 
Alajärvelle muuttanut ilopilleri halusi 
haastetta työhön sekä lähemmäksi 
perhettään. Mitä hän miettii työssään nyt 
– kysyimme kuusi ajatusta. 
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Miten korona  
muutti sinun 
työtäsi? s. 14

"Marras-joulukuun 
pimeydessä on ihana 

laittaa esille värikästä 
sitrusta ja jouluomenaa." 

– Anu Viianen

s. 9
Kuka? 
Liikenneasema työntekijä 
Laura Järvinen.

Koska?
Eepeellä seitsemän 
vuotta.

Kuinka?
Aina on mahdollista 
uudelle alulle.
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EEPEEN IPA-PALKITUT NIMITYKSIÄ

Onnea Eepeen uusille IPA-palkituille

IPA 1 

ABC Alavus  
Joonas Ranta 
ABC Kauhajoki
Hanna Latva-Koivisto
Petra Tuisku
Prisma Ravintola-
maailma, Seinäjoki
Heidi Mustonen
Sanna Holkko
Minna Kuusanto
Viivi Mäki-Mantila
Iida Sorvisto

IPA 2

ABC Kauhajoki
Terhi Rantamäki
Prisma Ravintola-
maailma, Seinäjoki
Liisa Koivisto

IPA 3

Prisma Ravintola-
maailma, Seinäjoki
Maija Ala-Louvesniemi

IPA 4

ABC Alavus  
Heidi Männikkö 
Maria Liukonen  
 

IPA on  
valtakunnallinen 
tunnustus, jossa 

palkitaan Hesburgerin 
Iloisen Palvelun 
Ammattilaisia.

Viimeaikaiset tietoturvaa kos-
kevat väärinkäytökset ovat ai-
heuttaneet toimenpiteitä myös 

S-ryhmässä. Eepeen kehitysjohtaja 
Alexander Mäki-Rahko kertoo, että 
asioihin kiinnitetään jatkuvasti enem-
män huomiota.

– Meillä Eepeessä tietoturva on kor-
kealla tasolla. Käsittelemme henkilö-
tietoja aina vastuullisesti ja ainoastaan 
ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. 
Kaikki tietojen käsittely on tietosuoja-
asetuksen edellyttämällä tavalla doku-
mentoitua, hän vakuuttaa.

Mäki-Rahko muistuttaa, että 
tietoturva on kaikkien eepeeläisten 
yhteinen asia. Jokainen voi omalla toi-
minnallaan edesauttaa sitä, että asiat 
hoidetaan turvallisesti. 

– Kaikki alkaa arjen toimenpiteistä, 
kuten esimerkiksi tietokoneen lukit-
semisesta, kun lähtee pois työpisteel-
tään. 

Ennakoivaa riskienhallintaa
Henkilötietojen ja muiden toiminnan 
kannalta tärkeiden tietojen suojaami-
nen perustuu S-ryhmässä ennakoivaan 
riskienhallinnan malliin. Se määritte-
lee korkean vaatimustason erilaisten 
tietoturvaan liittyvien toimintojen 
suunnittelulle ja toteutukselle.  

– Sellaisia ovat esimerkiksi tieto-
liikenteen suojaaminen, turvalliset 
laitetilat sekä erilaisiin aineistoihin 
ja tiloihin liittyvä digitaalinen ja 
fyysinen pääsynvalvonta. Arvioimme 
tietosuojaan liittyviä riskejä ja varau-
dumme ennalta suojaamaan tietoja 
tietovuodoilta ja muilta häiriöiltä. 

Eepeessä koulutetaan jatkuvasti 
henkilötietojen käsittelyyn osallistu-
vaa henkilökuntaa. Lisäksi on huo-
lehdittu, että yhteistyökumppanien 
henkilöstö ymmärtää henkilötietojen 
turvallisen käsittelyn merkityksen.

Eepeessä otettiin pari vuotta sitten 
käyttöön uusi poikkeamailmoitus-
järjestelmä. Tapaturmailmoitukset 

muistamme tehdä jo hyvin, mutta mui-
hin työpaikan normiarjesta poikkeaviin 
tapahtumiin toivotaan lisää ilmoitusak-
tiivisutta. Esimerkiksi näpistysten ja 
turvallisuushavaintojen tai vastaavien 
juttujen raportointi auttaisi kaikkien Ee-
peen toimipaikkojen turvallisuutta uh-
kaavien tapahtumien ennaltaehkäisyssä. 

Ilmoittaa pitäisi muun muassa 
laajoista sähkökatkoksista ja kiinteis-
tövaurioista, ruokamyrkytysepäilyistä, 
epätavallisista tapahtumista, väkival-
lasta ja uhkailusta sekä seteliväären-

nöksistä. Myös ryöstö- ja hätäpainik-
keiden testaus ja turvallisuuskävelyt 
kuuluisi ilmoittaa. Samoin vaikkapa 
se, jos asiakas on tiputtanut vahingossa 
lasisen kurkkupurkin lattialle ja aiheut-
tanut liukastumisvaaran, kun sitä ei 
heti ehditty siivota. 

– Olisi tärkeää ilmoittaa STurvaan 
myös läheltä piti -tilanteet. Niistä 
voidaan tunnistaa riskitekijöitä ja ottaa 
porukalla oppia. Lisäksi saa ilmoittaa 
positiivisia turvallisuushavaintoja, jos 
tietty asia on erityisen hyvin tai on tul-
lut muutoksia selvästi parempaan suun-
taan, Eepeen kehitysjohtaja Alexander 
Mäki-Rahko sanoo.

Poikkeamista ilmoittaminen on 
helppoa, sillä jokaisessa toimipaikassa 
on yhteiskäyttötunnukset kaikkien 
saatavilla. STurva löytyy työaseman 
suosikeista ja työpöydältä. 

Eepeen kaikkien toimipaikkojen 
sähköiset pelastussuunnitelmat 
on ladattu Pelsuun, jonne pääsee 

STurvan etusivulta. Sieltä kuka ta-
hansa voi käydä tutustumassa vaikka 
ABC Kristiinankaupungin tai S-market 
Ähtärin pelastussuunnitelmaan. Näissä 
julkisissa suunnitelmissa asiat on 
esitetty yleisellä tasolla. Toimipai-
kan omilla tunnuksilla pääsee sisään 
varsinaiseen järjestelmään, jossa on 
yksityiskohtaisempaa tietoa.

Oman toimipaikan pelastus-
suunnitelmaan tutustuminen kuuluu 
jokaisen eepeeläisen perehdyttä-
miseen. Siksi sieltä löytyy kuittaus-
painike, jolla voi todistaa tutustu-
neensa suunnitelmaan. 

On myös tärkeää, että jokainen 
palauttaa mieliin säännöllisin väliajoin 
oman toimipaikan pelastussuunni-
telman. Jos jotain yllättävää tapahtuu 
toimipaikassa, kaikkien työnteki-
jöiden on osattava toimia oikein. Olisi 
tiedettävä, mistä löytyvät esimerkiksi 
ilmanvaihdon pysäytys ja pelastau-
tuvien kokoontumispaikka.

Sähköinen 
pelastussuunnitelma
on kaikkien nähtävillä

Muista ilmoittaa 
riskitilanteet STurvaan

Marketkauppa
Milla Isoniemi on nimitetty 1.11.2020 alkaen S-market 
Törnävän marketpäälliköksi. Milla on aiemmin toiminut 
S-market Törnävän vt. marketpäällikkönä.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Vesa Yli-Mäenpää on nimitetty 1.11.2020 alkaen Prisma 
Ravintolamaailman ravintolapäällikön sijaiseksi Suvi 
Heikkilän jäädessä perhevapaalle. Vesalla on pitkä 
kokemus Ravintolamaailman vuoropäällikön roolista ja 
hän on käynyt Jollaksen vuoropäällikkövalmennuksen 
sekä suorittanut Sedussa majoitus- ja ravitsemisalan 
esimiestyön erikoisammattitutkinnon.

Susanna Ala-Hulkko on nimitetty 1.12.2020 alkaen 
Prisma Ravintolamaailman vuoropäällikön sijaiseksi. 
Susanna on aloittanut Eepeellä 2015. Vuoropäällikön 
kokemusta on kertynyt vuodesta 2017 alkaen 
ensin Torikeskuksen Hesburgerissa ja myöhemmin 
Ravintolamaailmasta. Susannalla on vahva Hesburger-
osaaminen ja konseptin tuntemus.

Perinne jatkuu ja Eepee 
kohdistaa jälleen joulu-
muistamiset Seinäjoen 
keskus sairaalan lasten-
osastolle. Lastenosasto 
saa käyttöönsä 1 500 
euron lahjakortin vapaa -
valintaisiin hankintoihin 
Prisman käyttö-
tavaraosastolta. 

Hyvää joulua pikkupotilaille! Lastentautien ylilääkäri Kirsi Nuolivirta 
miettii yhdessä osaston henkilökunnan kanssa, mitä lahjoitussummalla 
tällä kertaa hankitaan lapsipotilaiden ajanvietteeksi. Lähettinä Eepeeltä 
toimi asiakkuusjohtaja Tuula Rajala.

STurvaan ilmoitettujen tapahtumamäärien 
kasvu vuosittain.
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S-market Jalasjärven väki ja asiakkaat saavat 
hengähtää hetkeksi joulunaikaan, kun syksyn 
aikana pyörinyt uudistusryhmä saa työnsä 

sisällä päätökseen. Uuden konseptin mukainen 
yksikkö valmistuu joulukuussa. 

Kaupallinen johtaja Jari Palo kertoo, että sisällä 
meni uusiksi lähes kaikki muu paitsi työntekijät. 
Seinät ja katto saivat uutta pintaa, kylmälaitteet 
nuorentuivat silmissä ja asiakkaiden iloksi tuli paisto-
piste. Myös itsepalvelukassat kuuluvat uudistuspa-
kettiin.

– Tavararyhmittelyssä ei tullut kuin pieniä juttuja, 
valikoima toki parani, Palo sanoo.

Ensi vuoden alussa uudistuu vielä kaupan ulkokuori.

TOIMIALOJEN TOP 3

Tammi-lokakuu 2020 

Toimialojen parhaat 
menestyjät viime vuoden 
vastaavan ajanjakson 
myynteihin verrattuna.

PRISMA PUUTARHA    134,6
S-MARKET JOUPPI    131,8
SALE LAPUA  126,4

Marketkauppa

Liikennemyymälä- ja 
polttonestekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Auto- ja autotarvikekauppa

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ABC CARWASH HYLLYKALLIO  100,4
ABC MITTARIKENTTÄ HYLLYKALLIO  85,6
ABC KRISTIINANKAUPUNKI 81,1

KESÄTERASSI AALTO JA ULPU  112,8
VAAKUNA AAMIAISET  77,5
 ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA 77,2

S-ETUHUOLTO  109,2
VAIHTOAUTOT  103,2
VARAOSAT 95,6

ABC:n joulupöytä kutsuu 
syömään yhdessä

ABC-liikennemyymälöidemme jouluinen 
noutopöytä on saavuttanut joka 
vuosi suuren suosion. Tänä vuonna 

joulun makuja tarjotaan Suomen kaikilla 
ABC-asemilla 6.–7. joulukuuta ja Eepeen 
yksiköissä lisäksi 18.–21. joulukuuta.

Joulupöytä on houkutellut etenkin työ- ja 
harrastusporukoita pidemmälle lounaalle 
syömään hyvin yhdessä.

– Halusimme tarjota Eepeellä lisäpäiviä, 
sillä varsinkin maakunnassa pienemmillä 
paikkakunnilla siitä on tullut monille porukoille 
jo perinne, sanoo toimialajohtaja Juhamatti 
Aronen. 

Tarjolla on perinteinen pitopöytäkattaus 
joulukinkkuineen ja -laatikoineen.

Nopean syömisen tuotteet ovat ABC- 
asemillamme hittituotteita, joiden täytyy myös 
uudistua nopeaan tahtiin. Syksyllä lanseerattu 
KEBABC! on lyönyt itsensä läpi upeasti, ja 
loppuvuodesta nopean nälän taltuttaja sai 
seurakseen pulled pork sandwichin. Pulled pork 

-sänkkärin uutuuskampanja on voimassa 
vuoden loppuun.

Jamix-koulutukset  
siirtyvät tammikuulle
Eepeen Jamix-järjestelmän käyttöönotto ja 
koulutukset siirtyvät koronan takia alkuvuoteen. 

– Totesimme, että emme voi ottaa 
sitä riskiä, että kokoonnumme nyt isoilla 
joukoilla koulutukseen, sanoo toimialajohtaja 
Juhamatti Aronen.

ABC-ketjun uusi järjestelmä tulee vaikut-
tamaan erityisesti kaikkien ABC-keittiötyön-
tekijöiden arkeen. Jamixiin kirjataan jatkossa 
kaikki ruokatuoteprosessin vaiheet resep-
tiikasta hinnoitteluun. Aronen kertoo, 
että tammikuussa koulutukset laitetaan 
käyntiin tavalla tai toisella.

– Etänä tämän tyyppistä koulutusta 
ei voi toteuttaa, mutta tarvittaessa 
pienennetään sitten ryhmäkokoja, hän 
sanoo.

O riginal Sokos Hotel 
Lakeus nukkuu pienet 
talviunet joulun ja 

välipäivien aikaan 21.12.2020–
10.1.2021. Toisen hotellin sulku 
on todettu vuosien mittaan 
järkeväksi, kun asiakasliikenne 
rauhoittuu tyypillisesti joulun-
pyhinä. Vaakuna on avoinna ja 
palvelee normaaliin tapaan.

Digitalisaatio on ollut viime 
aikoina päivän sana Eepeen 
hotellien kehitysryhmissä. 

Ensimmäisenä steppinä Original 
Sokos Hotel Vaakunassa ja Lakeu-
dessa on otettu käyttöön sähköinen 
matkustajakortti.

Asiakas, jolla on käytössään 
S-Card, voi täyttää matkustajailmoi-
tuksen ennakkoon sovelluksessa. 
Tämä helpottaa ja nopeuttaa 
sisäänkirjautumista, kun asiakkaan 
tarvitsee saapuessaan noutaa vain 
avain vastaanotosta.

Digipolun seuraavassa vaiheessa 

tulevina vuosina asiakkaiden 
käyttöön tulevat sisäänkirjautu-
misautomaatit ja huoneiden mobii-
liavaimet. Samalla asiakaspalvelu 
muuttaa muotoaan.

– Vaikka tietyt rutiinit digita-
lisoituvat, asiakaspalvelu Eepeen 
hotelleissa pysyy ja paranee. Kun 
osa asioista hoituu itsepalveluna, 
henkilökunnalta vapautuu aikaa 
tärkeimpään: asiakkaiden toiveisiin 
vastaamiseen ja lisäpalvelun tuotta-
miseen. Se on tekijä, joka jatkossakin 
erottaa meidät itsepalveluhotel-
leista, sanoo Juhamatti Aronen.

Marraskuu toi vapautuksia 
koronarajoituksiin

Loppuvuodesta Ess 
Autotaloon saapuvat 
koeajoon täysin uudistuneet 

Hyundain i30-mallit. Kyseessä 
on keskikokoinen auto, jonka 
kolme eri korimallia tarjoavat 
vaihtoehdon erilaisten perheiden 
tarpeisiin.

– Mallisto on suomalaiselle 
kuluttajalle sopivaa kokoluokkaa, 
joten sen myynniltä odotetaan 
paljon, sanoo toimialajohtaja 
Juhamatti Aronen.

Mallisto lupaa uuden uljaan 
muotoilun lisäksi kevythybridi- 
vaihtoehdon sekä uutta tekno-
logiaa ja turvallisuusominai-
suuksia, kuten kaistallapysy-
misavustimen, joka pitää auton 
ajokaistan keskellä kaikissa 
nopeuksissa. 

Sähköistetty 48 V -kevythybridi 
on saatavilla niin 7-vaihteisen 
kaksoiskytkinautomaattivaih-
teiston kuin bensiinimoottorin ja 
dieselmoottorin yhteydessä.

Auto priimakuntoon pikkurahalla

Väärät ohjauskulmat heikentävät auton 
ajo-ominaisuuksia sekä kuluttavat 
turhaan renkaita ja jopa polttoainetta. 
Ohjauskulmat kannattaisikin tarkistaa 
pari kertaa vuodessa, ainakin renkaan-
vaihdon yhteydessä.

S-Etuhuollossa se onnistuu nyt 
näppärästi uudella 3D-laitteella. 
Tarkastuksen henkilökuntahinta eepee-
läisille on 25 euroa vuoden loppuun 
asti. Tarkastuksen perusteella sovitaan 
erikseen hinta tarvittaville säädöille.

Hotellikokemus digipolulla

Henkilökuntaetuja 
autoiluun

Uudistusralli pyörii 
S-market Jalasjärvellä

Odotettu Hyundai-perhe  
saapui koeajoon

Ohjauskulmat ojennukseen 
uudella 3D-laitteella

Auton 
talvitarkastus 
eepeeläisille

10 €

Tarkistamme 
renkaiden 
kulutuspinnat, 
jäähdytysnesteen 
pakkasen keston, 
öljy- ja nestetasot 
sekä valojen 
toimivuuden. 
Voimassa 23.12. 
asti.

Seuraa 
päivittyvää 

koronatilannetta 
Workplacesta.

Marraskuun alussa saimme 
iloisia uutisia koronatilan-
teesta, kun tartuntojen 

määrä kääntyi Eepeen alueella 
laskuun. Etelä-Pohjanmaa pääsi 
epidemian leviämisluokituksessa 
perustasolle ja Vaasan sairaan-
hoitopiirin alue leviämisvaiheesta 

kiihtymisvaiheeseen – eli 
parempaan päin.

Tämä tarkoitti 
samalla, että ravinto-
loiden ja ABC-liiken-
nemyymälöiden 
rajoituksia päästiin 

purkamaan. Myös 
iltaravintola Karma 

pääsi avaamaan ovensa tauon jälkeen.
– Jos tilanne pysyy tällä tasolla, 

Eepeen ravintolat saavat olla avoinna 
kello yhteen asti ja ilman asiakas-
paikkarajoituksia. Se antaa meille 
hyvät mahdollisuudet palvella myös 
pikkujouluvieraita, joita pienempinä 
ryhminä on toivottavasti liikkeellä, 
sanoo Juhamatti Aronen.

Samoin liikennemyymälöistä 
poistuivat aukiolo- ja asiakaspaikkara-
joitukset niin, että vain ABC Kristii-
nankaupungissa on enää voimassa 
¾-paikkarajoitus.

Maskia käytämme toistaiseksi 
asiakaspalvelutiloissa työskennelles-
sämme kaikissa Eepeen toimipisteissä.

Sänkkärit  
kuluvat Apsilla

Lakeus viettää 
joulusiestaa

Oletko myymässä autoasi tai haluat muuten fiksata  
sen sisältä ja päältä viimeisen päälle siistiin kuntoon?  
Se kannattaa ehdottomasti tehdä Hyllykalliolla  
ABC-Fixauksessa henkilöstöhintaan.

Eepeeläiset saavat Fixauksen käsinpesut, sisäfixaukset ja vahaukset 
15 prosentin alennuksella. Myös pinnoitteista ja kiillotuksista henkilö-
kunta saa sirullisella S-Etukortilla maksaessaan kolmen prosentin 
alennuksen. Muistathan, että tarjoamme myös kaikki normaalihintaiset 
yksittäiset konepesut puoleen hintaan.

palat

76



Konseptiuudistusta  
ja koronaa

Ilmajoen S-marketin tiimi kävi syksyllä läpi kahdenlaista poikkeustilaa. 
Vahvaa porukkaa tuo vain vahvisti entisestään.

Helmikuussa Seinäjoen Amarillo on paljon 
muutakin kuin herkullista texmex-ruokaa 
tarjoileva ravintola. Sieltä löytyy entertainer 
ja pöytiä, joissa tapahtuu yllätyksiä.

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT TUUKKA MIELONEN, SAMU LEHTINEN

Ravintolapäällikkö Joonas Uitto 
kertoo, että edessä on ravintola-
tilan täydellinen muodonmuu-

tos ja tunteita herättävä The Table 
-palvelukonsepti. Amarillo-ketjun 
juomakehitysryhmään kuuluva mies 
on ehtinyt olla mukana jo useissa 
eri puolilla Suomea uudistettujen 
Amarillojen avaustiimeissä. Kymme-
nentenä on sitten oman ravintolan 
vuoro.

– Kyllä siinä varmaan Nessuja 
tarvitaan avajaisissa, on tämä meille 
niin odotettu juttu, hän tunnustaa.

Keittiöpäällikkö Sanna Ojala 
vahvistaa, että uudistustöitä odottaa 
innoissaan koko työtiimi, vaikka ra-
vintola sulkee rakennustöiden ajaksi 
ovensa 2. tammikuuta.

– Kaivattu uudistus virkistää ja 
luo uudenlaisia mahdollisuuksia 
hyödyntää omaa osaamista.

Helmikuun alkupuolella avat-
tavan uuden Amarillon sydän on 
baaritiski, jonka ympärille rakentuu 
viihtyisä oleskelutila nojatuoleineen. 
Joonas toivoo, että asiakkaat ottavat 
sen omakseen ja istahtavat seuruste-
lemaan ennen ruokailua ja ruokailun 
jälkeen. Tavoitteena on luoda ravin-
tolaelämyksestä pidempi kuin pelkkä 
ruokailu pöydän ympärillä.

Yllättävä The Table
Seinäjoelle tulee nyt ensimmäinen 
The Table -konsepti: ohjelmaa ja 

hyvää ruokaa sisältävä kaksituntinen 
perjantaisin ja lauantaisin kello 20. 
Idea on kiehtova – kuka tahansa voi 
varata paikan kuuden hengen pöy-
tään tai vaihtoehtoisesti koko pöydän 
omalle seurueelle. 

Tarjoilija muuntuu entertaineriksi 
ja kokkikin tuo oman osaamisensa 
esille pöydän ääreen. Luvassa on 
tulta ja jäätä, herkullista ruokaa ja 
yllättäviä käänteitä. Mitä kaikkea 
tapahtuukaan, se selviää itse illalli-
sella.

– On hienoa päästä keittiöstä 
seurustelemaan asiakkaiden kanssa, 
Sanna tuumii.

Joonas uskoo, että asiakkaat 
innostuvat uudesta tavasta nauttia 
illallista. Se on hyvä tilaisuus harjoi-
tella myös small talkia viihdyttäväs-
sä seurassa.

– Eivätkä eteläpohjalaiset ole niin 
jäyhiä kuin yleisesti kuvitellaan, hän 
toteaa. 

 Vaikka kalustus ja sisustus 
jyllätään uuteen uskoon, jotain jää 
ennalleen. Ruoka, se on edelleen 
tuttua ja tulista, hiukan on maku-
matkattu Meksikosta myös naapuri-
maihin.

– Lista on uudistettu juuri 
syksyllä, se kattaa syksyn ja talven. 
Keväällä on sitten luvassa uusi lista 
kesämakuineen, Amarillon ruo-
katuotteen kehitysryhmässä oleva 
Sanna kertoo. ○

Amarillosta 
kuoriutuu 
keskustelujen 
keidas

I hana olla osana tätä porukkaa. Kiitos He-
lena, huomaa että oot tullut takas töihin. 
Ihanaa ku asioita tapahtuu, ku Ari hoitaa. 

Ellun ja Viiasen hauskat löpinät piristää aina. 
Kiitos Tiia, kun pesit kurkkupöntön. Tehdään 
tästä hyvä päivä!

Kehuboksin lauseet taukotilan ovessa ku-
vaavat hyvin S-market Ilmajoen liki 20 myyjän 
tiimiä, johon jokainen tuo vuorollaan oman 
osaamisensa ja persoonansa.

– Meitä on hyvin moninainen joukko eri 
ikäisiä ihmisiä: todella pitkään olleita, ihan 
uusia ja toiselta toimialalta siirtyneitä. Se juuri 

tekee meistä vahvan porukan, kuvaa market-
päällikkö Pasi Koivumäki.

Moderni kauppa piristää raittia
Tällaista yhdessä selviytymisen asennetta tiimi 
tarvitsee erityisesti nyt, kun meneillään on kak-
si poikkeustilaa: konseptiuudistus ja korona.

Myymälän kokonaisvaltainen uudistus alkoi 
juhannuksen jälkeen kattoremontilla, ja syksyllä 
rakentajat siirtyivät sisälle. Tavoitteena on, että 
joulukuun puolivälissä Ilmajoen pääraitilla 
palvelee kauppa, joka on päivitetty lattiasta 
kattoon 2020-luvulle.

Tiia

Amarillo 
Pori

Amarillo 
Kotka

Seinäjoen Amarillon ravintolapäällikkö Joonas 
Uitto on ollut mukana avaamassa useita 
uudistuneita Amarilloja ympäri Suomen. 
Alkuvuodesta on oman yksikön vuoro.

Uudisłunut 
Amarillo avaa 
helmikuussa

uudistumme tiimi
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Riisuimme 
maskit 

kuvauksen 
ajaksi.



Marita

Laura

Pasin mukaan Kauppatien varressa onkin muka-
va luoda uutta, kun keskusta on muutenkin elinvoi-
mainen ja alueella paljon lapsiperheitä.

– Moneen muuhun pieneen pitäjään verrattuna 
meillä on asiat hyvin. Päätien varresta löytyvät 
kaikki peruspalvelut. Meidän tehtävämme on-
kin kuunnella asiakkaiden toiveita ja tehdä asiat 
niin hyvin, että paikkakuntalaiset haluavat tehdä 
ostokset meillä, vaikka kävisivät töissä Seinäjoel-

la, korostaa itsekin 20 vuotta Ilmajoella 
asunut marketpäällikkö.

Hevi tuo väriä syksyyn
Ilmajoella tehdään saman-
lainen uudistus kuin viime 
aikoina monissa muissa Ee-
peen S-marketeissa eli kaikki 
kalusteet, kylmäkalusteet ja 
ilme päivitetään.

– Lisäksi lastauslaituri ja va-
rastotilat uudistetaan ja saamme 

paistopisteen, nostoautomaatin, 
itsepalvelukassat ja uuden liiketilan, 

johon muuttaa Lähi-Tapiola, Pasi listaa.
Marraskuun alkupäivinä muodonmuutos alkoi 

jo näkyä, kun ensimmäiset kylmäkalusteet oli saatu 
asennettua paikoilleen. Hevistä vastaavalla Anu 
Viiasella oli uudistuksen keskellä kädet täynnä 
työtä.

– Kaikki on nyt mullin mallin, joten on hieman 
hankala pitää osastoa kauniina. Mutta ihanaa tie-
tysti, että kalusteet päivittyvät, hän sanoo.

Normaalisti hevi on Anun silmäterä ja hän 
rakastaa työtään, jossa saa sommitella värejä ja 

luoda kaupan sisääntuloon satokausittain vaihtuvia 
maailmoja.

– Jokaisessa satokaudessa on hyvät puolensa ku-
ten vuodenajoissa. Esimerkiksi marras-joulukuun 
pimeydessä on ihana laittaa esille värikästä sitrusta 
ja jouluomenaa.

Korona tarjosi mahdollisuuksia
Korona on tuonut kaupan arkeen maskit, pleksit 
ja desinfiointiaineet, mutta myös positiivisempia 
juttuja – kuten Jennan ja Lauran. Jenna Ketola ha-
keutui marketkaupan töihin keväällä, kun omasta 
työstä Amarillon keittiöstä tuli lomautus. Laura 
Muukkonen siirtyi Ilmajoen ässään samasta syystä 
mutta Seinäjoen ABC:lta.

Molemmat ovat kotiutuneet niin hyvin, että 
halusivat jäädä.

– Kun ravintolan keittiössä on kiire, siellä todel-
la on kiire. Täällä kaikki tapahtuu tasaisemmalla 
vauhdilla. Lisäksi on varmempi olo siitä, että työt 
jatkuvat, sanoo Jenna.

Ilmajoella asuva Laura puolestaan sai muutok-
sen yhteydessä lyhennettyä mukavasti työmatkaan-
sa. Myös uusi työ on maistunut hyvin lääketieteel-
lisen pääsykokeisiin valmistautuvalle naiselle.

– Jollain tapaa täällä ehtii ottaa paremmin kon-
taktia ihmisiin kuin hektisessä Hesburgerissa. Pie-
nen paikkakunnan kaupassa on läheinen meininki 
ja lisäksi mahtavat työkaverit, hän sanoo.

Kyllä me tämä kestetään
Runsaasti työtunteja on edessään tällä tiimillä, jotta 
myymälän hieman suurempi ”joulusiivous” saa-
daan tehtyä. Apuna on ketjun muutosryhmä, mutta 

myös oman väen on muuntauduttava moneksi, jotta 
uudistuksen tarkka päivä- ja viikkosuunnitelma 
pysyy aikataulussa.

– Paljon on vuosien varrella nähty: vaihtuvia 
tiimejä ja erilaisia marketpäälliköitä, sähkökatkoja, 
sulaneita pakastimia, syyskuussa jopa tulipalon 
alku. Jotta kyllä tästäkin selvitään, uskoo 31 vuotta 
talossa työskennellyt Elisa Kulmala.

Tiia Karhula kaipasi kymmenen Eepee-vuoden 
jälkeen työhönsä uusia haasteita ja lähti market-
päällikön kannustamana apulaispäällikkökoulutuk-
seen. Se on antanut mukavasti uutta puhtia.

– Onneksi on ympärillä ihmisiä, jotka tsemp-
paavat tässä kaikessa muutoksessa. Yksi asiakaskin 
jo kannusti, että ”kyllä me tämä kestetään, niin 
kestäkää tekin”.

Samaan yhdessä tekemisen voimaan uskoo Tiina 
Koivisto.

– Olen ajanut Ilmajoelle Peräseinäjoelta kolme 
vuotta enkä todellakaan tiedä mitä tekisin, jos 
tarjoutuisi työpaikka lähempää. Meillä on täällä 
niin hyvä porukka, että yhdessä pystymme vaikka 
mihin. ○

 "Pienen 
paikkakun

nan 
kaupassa 
on läheinen

 
meininki"

Jenna Elisa Tiina Pasi

Anu

– Laura Muukkonen

”Rakastan heviä, jossa  
saa sommitella värejä ja  

luoda satokausittain  
vaihtuvia maailmoja.”

– Anu Viianen

tiimi
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Tiia Karhula
Mervi Heikonen
Tiina Koivisto
Elisa Kulmala
Nita Lauttamus
Milla Laukkonen
Henna Pöytälaakso
Susanna Rauhala
Tia-Maria Rautakumpu
Minna Rinne
Suvi Saunamäki
Anu Sihto
Heidi Sillanpää
Paula Vedenjuoksu
Anu Viianen
Juho Juupaluoma
Netta Uusitalo
Laura Muukkonen
Jenna Ketola

S-market  
Ilmajoen tiimi



Tułusłu Kałin 
uratarinaan Auto liikkuu  

järjellä
Kun jää tarpeeksi monta kertaa tien päälle mopoautolla, 

autojen moottoreista voi tulla ammatti. Näin kävi 
S-Etuhuollon töiden vastaanottajalle Susanna Lehtiniemelle.

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVA SAMU LEHTINEN 

Tasaisin välein tiskille tulee asiakkaita, jotka 
kysyvät, olisiko ketään miestä paikalla.

Lue, mitä 
Susanna tuumii  
ennakkoluuloista. 

Ihmiset eivät aina päädy ammatteihinsa vain 
siksi, että ala kiinnostaa. Joskus syynä voi olla 
sisuuntuminen, kuten S-Etuhuollossa työskente-

levällä autoinsinööri Susanna Lehtiniemellä.
– Minulla oli 15-vuotiaana mopoauto, joka jätti 

jatkuvasti tien päälle. Otti päähän se turhauttava ja 
avuton fiilis, kun ei tiennyt, mitä olisi pitänyt tehdä, 
hän sanoo.

Susanna ei jäänyt silti pyörittelemään peukaloi-
taan, vaan otti puhelimen ja jakoavaimen kouraan. 
Hän soitteli ohjeita kaikkialta, katsoi pikkuveljen 
kanssa Googlesta korjausohjeita ja sai auton taas 
kulkemaan.

Samalla syttyi lamppu siitä, minne hakupaperit 
pitäisi yhteishaussa laittaa: autoalalle. Fiksun nuo-
ren naisen logiikalla hän halusi opiskella jotain, mitä 
ei vielä taitanut.

– Ajattelin, että siellä oppisi ainakin jotain hyö-
dyllistä, hän sanoo.

Ennakkoluulot nurin
Susanna valmistui Sedusta autonasentajaksi ja 
suoritti samalla kaksoistutkinnon. Sen jälkeen hän 
työskenteli välivuoden asentajana monimerkki-
huollossa ja varaosamyyjänä, kunnes jatkoi auto- ja 
työkonetekniikan insinööriopintoihin SeAMKiin.

Ess Autotaloon Susanna päätyi SeAMKin harjoit-
telun kautta pari vuotta sitten. Hän teki S-Etuhuol-
toon ensin harjoittelut ja projektiopinnot, sen jälkeen 
puolipäiväisenä vuoroja opintojen ohessa. Valmistu-
misen jälkeen huhtikuussa 2020 avautui kokopäiväi-
nen työpaikka huollon töiden vastaanottajana.

Ennakkoluuloja, niitä Susanna on saanut amma-
tissaan kohdata ja kumota. Susanna ei välitä pahas-
tua, vaan laittaa epäilyt omaan arvoonsa ja antaa 
osaamisen puhua puolestaan.

– Tasaisin välein tiskille tulee asiakkaita, jotka 
kysyvät, olisiko ketään miestä paikalla. Silloin 
palvelen erityisen hyvin ja kysyn, miten minä voisin 
auttaa. Yleensä he kysyvät lisää, kun huomaavat, 
että pystyn auttamaan.

Susanna kiittää kaikesta tuesta myös Ess Autota-
lon tiimiä.

– Oma porukka ei ole koskaan aliarvioinut vaan 
päinvastoin antanut mahdollisuuksia ja edistänyt 
oppimista, hän sanoo.

Kehitys ei pysähdy
Susannan työ on pääasiassa huollon asiakaspalve-
lua, hinta-arvioiden tekoa ja varaosalogistiikkaa. 
Asiakkaalta täytyy saada pienessä ajassa mahdol-
lisimman paljon informaatiota autosta ja mahdol-
lisesta viasta. Vastaavasti luovutusvaiheessa on 
osattava kertoa asiakkaan ymmärtämällä kielellä, 
mitä autolle on tehty ja mistä lasku on kertynyt.

Tässä työssä saa olla varma, että kehitys ei 
pysähdy. Se toimii innostuksen moottorina myös 
Susannalle.

– Kaikki autot ovat erilaisia, mutta toisaalta 
logiikka toimii samalla tavalla. Autot eivät liiku 
tunteella, vaan aina on jokin järkevä syy, miksi 
asiat menevät niin kuin ne menevät. Se ja jatkuva 
tekniikan kehitys tekee työstä mielenkiintoista, hän 
luonnehtii. ○

Eepeeläinen

Kuka? 
Susanna Lehtiniemi on 
S-Etuhuollon töiden vas-
taanottaja ja pikaluistelua 
harrastava autoinsinööri.

Koska?
Eepeeläisenä pian 1,5 
vuotta.

Kuinka? 
”Ennakkoluuloja ei kumota 
pahastumalla vaan 
asiakasta auttamalla.”

eepeeläinen
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TEKSTI  ANNE KOHTALA KUVAT  SAMU LEHTINEN 

Miten korona muutti sinun työtäsi? Millaisia fiiliksiä vaikeat ajat 
ovat sinussa herättäneet? Kysyimme eepeeläisten kokemuksia 
Workplacessa ja maskitusten paikan päällä. Vastaukset osoittavat, 
että meissä on joukkovoimaa, jolla selviämme tästäkin.

”Hymy 
näkyy 
myös 

maskin 
takaa”

Piia

Ville

Meri

”Ikävintä on, että tämä tilanne 
vaikuttaa niin paljon asiakas-
määriin, kyllä kaipaisin jo ihan 
kunnon härdelliä. Parasta on, 
kuinka hyvin olemme onnis-
tuneet elämään muutoksen 
mukana. Keväällä tarjoilimme 
asiakkaille aamiaiset take 
away -pussukassa huoneeseen, 
kesällä asiakkaita oli paljon ja 
pidimme erityistä huolta hygie-
niasta – ja nyt mietimme, koska 
tämä loppuu. Ihmiset ovat 
sopeutuvaisia, niin asiakkaat 
kuin henkilökunta. Kaikki ovat 
ottaneet maskit ja käsidesit 
tosissaan.” 
– Piia Jaakonaho
vuoropäällikkö, Original Sokos 
Hotel Vaakunan aamiaiset

”Maskit! Muuten korona ei näy 
meidän marketissa juuri mitenkään. 
Voi kun niistä pääsisi eroon.”

”Ikävintä oli alun tietämättömyys 
siitä, mitä oikein tapahtuu. Limyyn 
tuli todella tiukat rajoitukset niin tosi 
nopeasti.”

"Vaikka koronasta täysin 
päästäisiinkin, niin minusta 
käsidesi voisi jäädä ihan 
pysyvästi kauppa-arkeen, ihan 
flunssakausiakin ajatellen. 🤔"

”Nyt ihmiset eivät ainakaan sinnittele 
enää töissä flunssaisena, vaan jäävät 
ajoissa kotiin sairastamaan.”

”Käyn apulaispäällikkökoulutusta. 
Onnistuuhan se opiskelu Teamsinkin 
välityksellä, mutta verkostoituminen 
jää vähemmälle. Se on harmi, koska 
se on iso osa koulutuksen antia.”

"Yhä useampi asiakas ja myös 
henkilökunta käyttää nyt 
hissillä ajelun sijaan rappuja. 
Näin säilyvät turvavälit 
kätevästi ja hyötyliikuntaa 
tulee harrastettua 
huomaamatta."

"Kyllähän korona-aika on stressannut 
ja välillä pelottanutkin. Onneksi 
asiakkaat käyttävät käsidesiä 
paljon ja siitä on tainnut tulla 
toivottavasti pysyvä tapa. Kassalla 
työskennellessä altistuu väkisinkin 
ysköksille ja vieläkin joku aina 
nuolaisee sormiaan, kun kaivaa 
setelin lompakostaan 😓. Ja sitten 
levitän niitä sylkipöpöjä varmasti 
seuraavan asiakkaan ostoksiin."

”Kyllähän sitä välillä miettii, että 
mitä jos se tulee tänne meille ja 
lähtee tosissaan leviämään. Mutta 
sellaisten tilanteiden varalle on 
onneksi toimintasuunnitelma 
valmiina.”

”Pidetään isompaa etäisyyttä 
asiakkaisiin, mutta ei sitä 
sentään viiden metrin päästä 
tarvitse huikkia. Jatkuva 
epätietoisuus, lomautukset ja 
aukioloaikojen muutokset ovat 
tietysti olleet ikäviä, mutta 
yhdessä tekemällä ja samalla 
hymyllä kuin ennenkin olemme 
selvinneet yllättävän hyvin. 
Hyvä asiakaspalvelu onnistuu 
kyllä maskinkin takaa. Pitää 
vaan nauraa silmillä ja käyttää 
ääntä vähän kovempaa.” 
– Ville Lassila
palveluvastaava,  
ABC Seinäjoki

"On aika mahtavaa, kuinka hyvin 
kaikki käyttävät nyt maskeja. Vähän 
se höyrystää kasvoja, mutta aika 
hyvin siihen alkaa tottua.”

”Remonttitavara on todella 
tehnyt kauppansa, joten siinä 
mielessä korona säilytti meillä 
rutiinit ja on pitänyt arjen 
kiireisenä. Aluksi askarrutti 
vähän, kun myyjänä joutui 
altistamaan itsensä virukselle 
enemmän kuin monissa muissa 
töissä. Ei esimerkiksi voinut 
tavata iso  vanhempia ja muita 
läheisiä. Mutta arki vie niin men-
nessään, että kaikkeen tottuu. 
Taudin tiedostaa joka päivä, 
kun desinfioi maksupäätteitä, 
mutta ei sitä tarvitse jatkuvasti 
miettiä. Turha menemisen 
ja suorittamisen pakko on 
vähentynyt vapaallakin ja 
varmasti osaa nyt suhtautua 
paremmin muutoksiin.”
– Meri Myllymäki
myyjä, Rautaprisma, Seinäjoki 

”Maskeihin ei nyt vaan tule 
tottumaan. Tuntuu, että aivotkin käy 
hitaammalla ja varsinkin fyysisessä 
työssä tuntuu, että happi loppuu 
välillä.”

”Auton noutopalvelua 
käyttävät aika monet huollon 
asiakkaat, jotka kuuluvat 
riskiryhmään tai eivät muuten 
halua asioida liikkeessä 
paikan päällä.”

”Pleksit, maskit, desinfiointirutiinit ja 
jonkin verran lisääntyneet poissaolot 
– muutoin korona ei paljonkaan näy 
meillä autokaupassa.”

poikkeustilassa
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S
OK:n työhyvinvointijohtaja Sanna-Mari Myl-
lynen miettii työkseen, miten noin 40 000  
s-ryhmäläisen joukko selviäisi mahdollisim-
man hyvinvoivana, kun maailma ympärillä 

muuttuu. Kiihtyvällä tahdilla uudistuva työelämä, 
korona sekä tulevat rakennemuutokset väestön kehi-
tyksessä, kuten syntyvyydessä ja odotetussa eliniässä, 
nuo kaikki vaikuttavat tulevaisuudessa työelämään. 

– Muutoksen kokemisessa on ennen kaikkea 
kysymys työntekijästä itsestään ja esimiehen kyvystä 
luoda uskoa ja vahvistaa työntekijän ammatti-identi-
teettiä. Nuo ovat kumpikin vaikutuksiltaan puolet ja 
puolet, hän toteaa.

Työn tekemisen tavat muuttuvat monesta syystä 
– esimerkiksi teknologian käytön lisääntymisestä ja 
muusta kehityksestä. Ihmisellä on luontainen mu-
kavuudenhalu ja tarve pysyttäytyä omalla turva-alu-
eellaan. Siksi on luonnollista, että joskus muutoksen 
pahimpana jarruna on henkilökohtainen lähtökitka. 

– Kun tuon alkukitkan yli pääsee, niin sen jälkeen 
on muutoksen laineilla huomattavasti helpompaa, 
Myllynen vakuuttaa.

Esimiehen tärkeä tehtävä on luoda uskoa työnte-
kijän omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin kehittyä. 

Hyvässä työilmapiirissä jokainen voi kokea olevansa 
turvassa, vaikka muutoksen tuulet puhaltaisivat 
puuskissa.

Miten koet itsesi?
Myllysen mukaan työhyvinvointi perustuu siihen, 
että ihminen pitää huolta fyysisestä ja psyykkisestä 
terveydestään. Lisäksi työtä tulee johtaa ja organisoi-
da niin, ettei se aiheuta vaaraa tai työkykyongelmia. 

Kaupan alan työt ovat fyysisesti kuormittavia 
ja se kuluttaa kehoa. Vastoin kuin usein luullaan, 
fyysinen työ ei itsessään kasvata fyysistä kestävyyttä, 
vaan vaatii fyysistä kuntoa. Siksi onkin tärkeää, että 
jokainen harrastaisi vähintään kaksi kertaa viikossa 
tunnin hengästyttävää liikuntaa.

– Kun tähän lisätään neljä terveellistä ateriaa 
päivässä ja vähintään kahdeksan tuntia unta joka 
yö, niin asiat ovat hyvällä tolalla. Ja vähentäisin 
älylaitteiden käyttöä roimasti erityisesti iltaisin, hän 
suosittelee. 

Aivot tarvitsevat lepoa, kuten kehokin. Toinen 
työhyvinvoinnin peruspilari on se, miten ihminen 
kokee itsensä. Näkeekö hän positiivisella taval-
la omat mahdollisuutensa ja osaako hän käyttää 

Oma lähtökitka 
saattaa jarruttaa 

kehittymistä
Muutos ja epävarmuus – miten sen kanssa eletään? 

Ottamalla vastuuta omasta hyvinvoinnista ja luottamalla 
esimiehen tukeen myös muutoksen hetkellä.

Sanna-Mari Myllynen
SOK:N TYÖHYVINVOINTIJOHTAJA

Työhyvinvointijohtaja Sanna-
Mari Myllynen vastaa HR-
ketjuohjauksesta, työhyvinvoinnista 
ja työkykyjohtamisesta sekä 
henkilöstön kehittämisestä 
SOK-yhtymässä. Hänellä on 
myös organisaatiopsykologian 
konsultoinnin ja työnohjaajan 
tutkinto.

" Kun pääsee alkukiłkan  

yli, on muułoksen laineilla

huomałłavasłi helpompaa."

osaamistaan monipuolisesti? Onko työntekijällä 
motivaatiota pitää osaamispalettinsa ajan tasalla ja 
halu oppia uutta? 

– Muutoskyky on nimenomaan kykyä, halua ja 
uskallusta oppia uutta ja lähteä uuteen.

Työhyvinvointijohtaja Myllynen on huolissaan 
myös ja etenkin tulevaisuuden tekijöistä: riittääkö 
S-ryhmään seuraavilla vuosikymmenillä osaavia, 
motivoituneita ja työkykyisiä työntekijöitä? Tällä 
hetkellä osuuskauppojen työnantajakuva on kyllä 
tutkimustenkin mukaan hyvä.

– Eepeellä on siellä loistava asema, se on haluttu 
ja arvostettu työnantaja. On myös muistettava, että 
jokainen kesätyöntekijä ja työelämään tutustuja on 
meille mahdollisuus vahvistaa työnantajakuvaam-
me. Kun pystymme antamaan heille positiivisia 
mielikuvia, se vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen.

– Meillä on ollut koronan myötä järjettömän iso 
oppimishyppäys, kun toimialojen väliset muurit 
ovat sortuneet ja maran ihmiset ovat päässeet töihin 
kaupan puolelle monessa alueosuuskaupassa. 
Yllättävä kriisi opetti meille monin tavoin, miten 
ison muutoksen kanssa voidaan elää ja yhteistyöllä 
löytää uusia ratkaisuja, hän jatkaa. ○

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA ADOBE STOCK
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Marketkauppa 
loi oman mallin

Työvuorot saivat 
omat kehittäjät

Limy siirtyi  
uuteen yksikkö 
kerrallaan

Marketkaupan ryhmä-
päällikkönä syksyllä 
aloittanut Mikael Luoto-

la muistelee tammikuuta 2019, 
kun hän alkoi resurssipäällik-
könä pilotoida Eepeellä keski-
tettyä työvuorosuunnittelua. 
S-market Lehtisen marketpääl-
likkönä aikaisemmin työsken-
nellyt Mikael oli vakuuttunut, 
että ylhäältäpäin määrätty malli 
ei toimisi, sillä paras tietämys 
yksikön toiminnasta on yksiköl-
lä itsellään.

– En ainakaan itse olisi kovin 
helposti hyväksynyt sitä, että 
joku ulkopuolinen olisi tullut 
säätämään meidän marketin 
työvuoroja. Päädyimme kehittä-
mään omanlaisen tilaaja-tuottaja-
mallin, jossa avainroolissa ovat 
marketpäälliköt. 

Tällä hetkellä Mikaelin 
tiimissä työskentelee kolme 
resurssisuunnittelijaa, jotka 
hoitavat yhteensä 43 yksikön 
työvuorolistat. Ryhmäpäällikkö 
nimeää keskitetyn työvuoro-
suunnittelun eduiksi suunnitel-
mallisuuden, tasapuolisuuden 
ja tasalaatuisuuden. Lisäksi 
siitä on hyötyä työntekijöiden 
ristiintyöskentelyssä. Useassa 
marketissa työskenteleville on 
hyvä, että työvuoroja tutkail-
laan myös laajempina kokonai-
suuksina.

– Ensimmäisenä prioriteettina 
ovat työntekijän vapaatoiveet. 
Viikonloppuvapaista, sunnun-
taivuoroista ja juhlapyhistä 
pidetään tarkkaa seurantaa, joka 
ohjaa suunnittelua. Nyt on yksi-
kön esimiehen lisäksi toinenkin 
taho, joka huolehtii ja varmistaa, 
että työntekijän etu toteutuu 
maksimaalisesti.

Mikael muistuttaa, että 
keskitetyn työvuorosuunnitte-
lun päätavoitteena on helpottaa 
päälliköiden työtä. Resurssisuun-
nittelijat huomioivat valmiiksi 
työehtosopimusten mukaiset työ-
aikajutut, esimiehen tehtäväksi 
jää hyväksyä työvuorolista, kun 
se on hänen mielestään kaikin 
puolin kunnossa. 

Keskitetyssä työaikasuunnit-
telussa on myös se hyvä puoli, 
että se lisää työtyytyväisyyttä 
ja työssä jaksamista. Oikealla 
resursoinnilla paranevat niin 
yksikköjen hoitotaso, kassatoi-
mintojen sujuvuus kuin asiakas-
tyytyväisyys.

Marketkaupassa pian kaksi 
vuotta hiottu malli on nyt siinä 
vaiheessa, että moni lista tulee 
marketpäällikön lausunnolta 
takaisin vain muutamin pienin 
korjauksin tarkennettuna.

– Silloin meillä täällä aina 
vedetään porukalla fanfaareja, 
Mikael hehkuttaa. ○

Pitkän linjan karmalainen Pauliina Myllylä 
tarttui tilaisuuteen, kun matkailu- ja ravinto-
lakauppa siirtyi keskitettyyn työvuorosuun-

nitteluun limyn ja marketkaupan vanavedessä.
– Olen vähän perfektionisti, tykkään rakennel-

la isoja kokonaisuuksia. Tässä työssä saa todella 
laittaa itsensä likoon, sillä työvuoroihin vaikutta-
vat niin monet asiat. Kun yhden vuoroa muuttaa, 
se aiheuttaa saman tien korjauksia myös muiden 
vuoroihin. Se on kuin isoa palapeliä rakentelisi.

Keväällä uudessa työtehtävässä aloittanut Pau-
liina kertoo, että hän on päässyt kehittämistyöhön 
vasta nyt syksyllä. Ensimmäiset kuukaudet meni-
vät koronajuttuja hoidellessa, kun melkein koko 
toimiala jouduttiin lomauttamaan.

– Olemme työvuorojen keskittämisessä 
edelleen käyttöönottovaiheessa, suunnittelem-
me seuraavia askelmerkkejä. Me kaikki vielä 
opettelemme uusia toimintamalleja ja yhteisiä 
pelisääntöjä. Tällä hetkellä teen kaikkien muiden 
maralaisten paitsi Ravintolamaailman,  hotellien 
kerroshoidon, aamiaisen ja ravintolasiivouksen 
listat, Pauliina kertoo. 

Tasapuolista ja tasalaatuista
Keskitetyn työvuorosuunnittelun etuna on, että 
yksi taho huolehtii kaikkien työvuoroista. Tämä 
säästää monen päällikön aikaa muihin työtehtä-
viin. Lisäksi kun työvuorot suunnitellaan vähän 
kauempana työyhteisöstä, kasvaa tasapuolisuus. 
Jokainen tulee kohdelluksi samalla tavoin.

Listat syntyvät yhteistyössä yksiköiden pääl-
liköiden kanssa: resurssisuunnittelija suunnit-
telee yksikön työvuorolistat yksikön esimiehen 
antamien ohjeiden ja rungon pohjalta.  Esimies 
myös hyväksyy lopullisen työvuorolistan ennen 
julkaisua.

– Tämän systeemin tavoitteena on lisätä vas-
tuullisuutta työntekijöitä kohtaan. Että he jaksavat 
ja pystyvät tekemään motivoituneena työtään, 
Pauliina jatkaa.

Uudessa työvuorosuunnittelussa korostuu 
myös työntekijöiden moniosaaminen ja ristiin-
työskentelevien rooli. Pauliina uskoo, että use-
ammassa toimipisteessä tehtävät työt tulevat ajan 
myötä lisääntymään. Senkin organisoimiseksi on 
etua, että asiat on keskitetty. ○

Limyn resurssisuunnittelija Pet-
ri Ranta kertoo, että heidän 
toimialallaan reilu vuosi sitten 

alkanut uudistus saatiin viittä vaille 
toteutettua ennen koronaa. 

– Ehdimme siirtyä keskitettyyn 
työvuorosuunnitteluun 11 yksikös-
sä, vain Kauhajoki jäi uupumaan. 
Mutta sitten korona pysäytti koko 
jutun, hän harmittelee.

Poikkeusoloissa jouduttiin tur-
vautumaan vaihteleviin työvuoro-
käytäntöihin ja sen myötä jäi myös 
keskitetty työvuorosuunnittelu. 
Onneksi tilanne on nyt helpottanut 
ja Petri on aloittanut uuden kehittä-
miskierroksen yksiköissä.

– Kävin silloin aluksi yksiköitä 
läpi yksi kerrallaan, keskustelimme 
päälliköiden kanssa ja sovimme 
käytännön asioista. Nyt on hyvä 
hetki päivittää tilanne, hän toteaa.

Petri toimi aikaisemmin ABC 
Seinäjoen palveluvastaavana ja teki 
siellä työvuorolistat, joten tuo maa-
ilma on hänelle tuttua. Keskitetyn 
systeemin parhaana puolena hän ni-
meää tasapuolisuuden. Lisäksi se luo 
mahdollisuuksia lisätä eri toimipaik-
kojen välistä yhteistyötä. Limyllä 
on jo muutamia työntekijöitä, jotka 
työskentelevät useassa yksikössä.

– Tulevaisuuden suunnitelmissa 
on rekrytoida alueellisia liikenne-
myymälätyöntekijöitä, se lisäisi 
entisestään keskitetyn resursoinnin 
hyötyjä, hän lisää.

Petri kehuu myös Eepeen kolmen 
resurssisuunnittelijan tiimiä, joka 
tukee toisiaan. Näin hyvät käytän-
nöt siirtyvät yli toimialarajojen. ○

Nyt on yksikön esimiehen 
lisäksi toinenkin taho, joka 

huolehtii ja varmistaa, että 
työntekijän etu toteutuu 

maksimaalisesti.

Keskitetty systeemi 
luo mahdollisuuksia 
lisätä eri toimi paikkojen 
välistä yhteistyötä.

Resurssisuunnittelija Pauliina Myllylä rakentelee maran 
työvuoroista sointuvan kokonaisuuden, jossa jokaisella 
on mahdollisimman hyvä tehdä töitä.

Tasapuolisuus 
kasvaa, kun 
työvuorot 
suunnitellaan 
vähän kauempana 
työyhteisöstä.

Mikael
Pauliina

Petri

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN 
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S-market Alakylän marketpäällikkö Antti 
Ahola kertoo, että tontti, jolla seisomme, 
on kauppapaikkana hyvin vakiintunut.

– Tälle paikalle rakennettiin ensimmäi-
nen kauppa vuonna 1950, hän muistaa.

Ehkä siksi olikin itsestään selvää, että Eepee 
rakentaisi maaliskuussa puretun Sale Alakylän 
tilalle uuden kaupan. Ensin puhuttiin uudesta 
Salesta, mutta lopulta potenti-
aalia nähtiin suuremmallekin 
marketille. 200 metrin päähän 
avattu Ideapark toi Alakylään 
aivan uudenlaista vipinää. 

– Ideaparkin avaus vaikutti 
Salen myynteihin positiivises-
ti. Meillä oli myös vakiintunut 
asiakaskunta lähialueen asuk-
kaita ja työmatkalaisia. On hienoa tarjota heille 
uusi ja entistä parempi laajan palvelun kauppa, 
Antti iloitsee.

Uusi myymälä noudattaa modernia S-market-
konseptia, johon kuuluvat energiatehokkaat ja 
ympäristöystävälliset kylmäkalusteet sekä hillityn 
tummanharmaa yleisilme. Sähköä myymälän tar-
peisiin tuottavat katolle asennettavat aurinkopa-
neelit. Palveluvalikoimaan kuuluvat paistopiste, 
kahvikone, itsepalvelukassat sekä laaja päivittäis-
tavaravalikoima edullisin S-market-hinnoin. 

Kaupan palveluita täydentää Prisma Kauppa-
kassin noutopiste, jolla on oma kassa ja varastotila 
myymälän etuosassa. Koronapandemia siivitti 
ruoan verkkokaupan lentävään lähtöön, josta sen 
suosio on kesän ja syksyn aikana tasaantunut. Uusi 
noutopiste tuo palvelun yhä useamman ulottuville.

– Jatkossa lähialueen asukkaat saavat kaiken 
päivittäisiin tarpeisiinsa meiltä, Antti kiteyttää.

Konkareita ja uusia kasvoja
S-market Alakylä avaa ovensa joulukuun puo-
livälissä. Antti luotsaa 13 myyjän tiimiä, joista 

muutamat paluumuuttavat nyt Alakylään työs-
kenneltyään muissa yksiköissä uuden kaupan 
rakennustöiden ajan. Rivistä löytyy myös uusia 
eepeeläisiä, jotka ovat totutelleet talon tapoihin 
Eepeen muissa yksiköissä.

– On ollut hienoa päästä tutustumaan uuteen 
työporukkaamme. Meillä on mahtava tiimi kasas-
sa, Antti kiittelee.

Todellinen loppurutistus 
ennen myymälän avausta start-
tasi marraskuun lopulla, kun 
tavaraa alkoi tulvia myymälään 
ovista ja ikkunoista. Tyhjien 
hyllyjen täyttäminen ja tavaroi-
den löytäminen omille paikoil-
leen ottaa oman aikansa.

– Se on noin viikon operaatio, 
että saamme tuotteet hyllyyn. Ensimmäisenä hyl-
lytetään käyttötavara ja kuivaruoka ja viimeisenä 
tuoretuotteet juuri ennen avaamista, Antti kertoo.

Yhdessä puhtaalta pöydältä
Kun S-market Ylistarossa pitkään kakkosena työs-
kennellyttä Liisa Kyntäjää pyydettiin Alakylän 
S-marketin apulaispäälliköksi, ei hänen tarvinnut 
miettiä vastaustaan kauaa. 

– Onhan se upeaa päästä työskentelemään 
täysin uudessa marketissa, jossa puitteet ovat 
viimeisen päälle. Harva saa tällaisen mahdollisuu-
den, Liisa hehkuttaa.

Hän on syksyn aikana kiertänyt muutamissa eri 
yksiköissä hakemassa uusia näkökulmia ja oival-
luksia päivittäiseen tekemiseen. Käteen on jäänyt 
paljon, ja pitkän linjan eepeeläinen on valmis 
uuteen haasteeseen:

– En malta odottaa, että pääsen kehittämään 
itseäni ja etsimään ne parhaat mahdolliset työtavat 
meidän tiimillemme. On todella erityinen tilanne 
päästä aloittamaan puhtaalta pöydältä uudessa 
yksikössä uusien ihmisten kanssa. ○Uusi S-market  

tuo kaupan takaisin 
Alakylään
Kun Sale Alakylä purettiin viime keväänä kosteusvaurion pakottamana, ei 
Eepeellä jääty murehtimaan menetettyä kauppaa, vaan katseet suunnattiin 
suoraan tulevaisuuteen. Uusi S-market Alakylä avaa ovensa samalla tontilla 
vielä tämän vuoden puolella juuri sopivasti joulukauppaan.

Jatkossa lähialueen 
asukkaat saavat 

kaiken päivittäisiin 
tarpeisiinsa meiltä.

TEKSTI IIDA-MARIA LAURI KUVAT SAMU LEHTINEN

S-market Alakylä

•  Eepeen 31. S-market
•  Avataan joulukuussa 2020
•  Myymälän pinta-ala tuhat 

neliötä
•  Prisma Kauppakassin 

noutopiste
•  13 myyjän tiimiä luotsaa 

marketpäällikkö Antti 
Ahola

uudistumme
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Eepeen eri toimialoilla on tehty pieniä ja isoja 
toimenpiteitä hävikin vähentämiseksi.  

Mitähän vielä olisi tehtävissä? Kannattaa katsoa 
omaa työyksikköä sillä silmällä.

Hävikki  
kuriin  

monin konsteinTammi-maaliskuun edustajiston vaaleissa valitaan 
Eepeen edustajistoon 50 jäsentä ja varaedustajat 
nelivuotiskaudeksi 2021–2024. Yksi jäsenten tär-

keimmistä tehtävistä on toimia alueensa asiakasomis-
tajien äänitorvena ja nostaa esiin paikallisia toiveita.

Eepee kysyykin ehdokkailta paikallistoiveita 
heti ehdokasasettelun yhteydessä. Ne voivat liittyä 
esimerkiksi kauppaan, liikennemyymälöihin, ra-
vintoloihin tai palveluihin. Paikallistoiveet näkyvät 
verkossa vaalien ajan ja ne antavat äänestäjille tärkeää 
tietoa siitä, mihin suuntaan ehdokkaat osuuskauppaa 
kehittäisivät.

– Edustajiston jäsenten ei tarvitse olla kaupanalan 
ammattilaisia tai poliitikkoja. Tärkeintä on intohimo 
oman asuinympäristönsä kehittämiseen ja näkemys 
siitä, miten osuuskauppa voisi olla oman toimintansa 
kautta tekemässä Eepeen alueesta ja koko Suomesta 
parempaa paikkaa elää, sanoo asiakkuusjohtaja Tuula 
Rajala.

Paikallistoiveiden eteenpäinviemisen lisäksi edus-
tajisto päättää muun muassa osuuskaupan säännöistä 
ja ylijäämän käytöstä, vahvistaa edellisen vuoden 
tilinpäätöksen sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet 
ja tilintarkastajat. ○

Eepeen edustajiston vaalit 2021

Jäsenillä on 
todellista valtaa
Arjen kiireitä helpottava ruoan verkkokauppa, laajat 
aukioloajat ja omat ostot -palvelu – osuuskauppa näkyy 
jo nyt monella tavalla jäsentensä arjessa. Mitä muuta 
Eepeen jäsenet odottavat omalta kaupaltaan? Mikä rooli 
osuuskaupalla voisi olla oman alueensa kehityksessä? 
Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia tammikuussa 
alkavissa edustajiston vaaleissa. 

Näin vaalit etenevät

•  Eepeen edustajistoon valitaan yhteensä 50 jäsentä ja vara-
edustajat neli vuotis kaudeksi 2021–2024.

•  Ehdokasasettelu alkaa 7.1.2021 ja päättyy 22.1.2021. 
Ehdokkaana voi olla jäsen, joka on hyväksytty Eepeen 
jäseneksi 31.12.2020 mennessä, on maksanut osuusmaksun 
kokonaan, on täysivaltainen ja asuu jäsenalueella.

•  Ehdokaslistat julkistetaan 17.2. ja äänestys aika on 22.2.–
10.3.2021. Äänioikeutettuja ovat kaikki 31.12.2020 mennessä 
jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan 
jäsenet.

•  Äänestysmateriaali lähetetään äänioikeutetuille jäsenille 
postitse 22.2.2021 mennessä. Jäsenet palauttavat äänestys-
liput valmiiksi postimaksetussa kirjekuoressa. Vaaleissa on 
mahdollista äänestää myös sähköisesti.

•  Tulokset julkistetaan 19.3.2021.

S-ryhmä on yhteiskunta-
sitoumuksessa sitoutunut 
vähentämään omasta 
toiminnasta syntyvää 
ruokahävikkiä 15 prosenttia 
vuoden 2020 loppuun 
mennessä.

vastuullisuusvaalit

Jäsenalueet
Jäsenalue 1
Kauhava, Lapua, Vöyri 
(Petterinmäki), Alajärvi, 
Alavus, Kuortane, 
Soini, Vimpeli ja Ähtäri. 
Edustajistoon valitaan 
alueelta 16 jäsentä.

Jäsenalue 2 
Ilmajoki ja Seinäjoki. 
Edustajistoon valitaan 
alueelta 20 jäsentä.

Jäsenalue 3 
Isojoki, Karijoki, 
Kauhajoki, Kurikka, 
Teuva, Närpiö, 
Kristiinankaupunki ja 
Kaskinen.  
Edustajistoon valitaan 
alueelta 14 jäsentä

Lue lisää: www.osuuskauppavaalit.fi/eepee

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
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Eepeen kaikki S-marketit siirtyvät viimeis-
tään alkuvuodesta 2021 ennustepohjaisesti 
toimivaan EP-tilausjärjestelmään, jossa ma-

teriaalitehokkuus tuo merkittäviä hyötyjä myös 
hävikin ehkäisyyn. Uudessa tilausmallissa tavoi-
tellaan korkeaa tilaamisen automaatioastetta ja 
hyödynnetään entistä laajemmin myymäläkoh-
taista dataa kysynnän ennakoinnissa.

Marketkaupan ryhmäpäällikkö Jussi Järvinen 
kertoo, että kehittyneen järjestelmän avulla tila-
ukset vastaavat entistä paremmin kysyntää. 

Tietokoneohjelma ottaa huomioon monia 
seikkoja, jotka vaikuttavat asiakkaiden ostokäyt-
täytymiseen. 

– Sinne on syötetty jopa sääennuste, sehän 
vaikuttaa esimerkiksi kesällä jäätelön, grillatta-
vien ja virvokkeiden myyntiin, hän havainnol-
listaa.

Kun entisessä tilausjärjestelmässä täytettiin 
hyllyjä ennalta määriteltyihin kappalemääriin, 
nyt tilaukset koskevatkin ennakoitua kysyntää. 
Merkittäviä hävikkisäästöjä saadaan varsinkin 
lyhyen elinkaaren tuoretuotteissa, kuten leivissä 
ja lihassa ja valmisruoassa.

EP-tilaus- 
järjestelmä  
syö S-marketien 
hävikkiä

Ketsuppia  
vain halukkaille

Ravintola Amarillossa joutui erityiseen vas-
tuullisuussyyniin ketsuppi. Tai tarkemmin 
sanottuna sen turha jakelu jokaiseen annok-

seen.
Ravintolapäällikkö Joonas Uitto kertoo, että 

aikaisemmin pöytiin tarjoillusta ketsupista palau-
tui tarpeettomana roskikseen noin 90 prosenttia. 
Tahti muuttui ympäristöystävällisemmäksi, sillä 
nykyään tarjoilija kysyy erikseen, haluaako asia-
kas ketsuppia.

– Kulutus väheni kuukausitasolla useita kym-
meniä kiloja, kun jätimme turhat ketsupit pois. 
Vuodessa siitä syntyy jo aikamoinen ketsuppi-
kuorma, Joonas pohtii. 

Eepeen Seinäjoella toimivat hotellit ottivat 
ison kehitysaskeleen vastuullisuudessa muutama 
vuosi sitten, kun Original Hotel Lakeus ja Vaaku-
na hankkivat kumpikin Green Key -sertifikaatit. 
Sen saaminen edellyttää sitoutumista energian- ja 
vedenkäytön tehostamiseen ja ympäristörasituk-
sen pienentämiseen.

Joonas kertoo, että tuon hakuprosessin yhte-
ydessä tuli myös ravintolan toiminnot mietittyä 
tarkasti.

– Keittiössä oli jo aikaisemmin kierrätys tosi 
hyvin hanskassa, mutta baarin puolella huomat-
tiin, että drinkkien hedelmäpalat ja kahvinpurut 
menivät usein sekajätteeseen. Nyt sekin asia on 
korjattu omalla biojäteastialla. Lisäksi metallikor-
keille on oma paikkansa, hän toteaa. 

ABC Seinäjoki otti ensimmäisenä limyn toi-
mialalla käyttöön ResQ-palvelun ja hyö-
dyntää sitä jatkuvasti. Keittiön palvelu-

vastaava Suvi Ristiluoma kertoo, että palvelun 
kautta myydään noutopöydän ruoka-annosten 
lisäksi vitriinituotteita.

– ResQ on meillä ahkerassa käytössä, yleensä 
sen kautta menevät melkein kaikki loput 
sämpylät ja leivonnaiset vitriinistä. Ruoka-
annosten osalta ResQ-menekki vaihtelee paljon 
eri päivinä.

Sovellus on Suvin mukaan erittäin helppo-
käyttöinen ja se on saanutkin kaikenikäisten 
suosion. Palvelu on nopeaa: ResQ-ruoan tilaajan 
tarvitsee  ilmoittaa tiskillä vain oma nimensä ja 
hän saa valmiiksi pakatun kassin mukaansa.

ResQ on erityisesti hiljaisten myyntipäivien 
pelastus. Vitriinin tarjonnan tulee olla hou-
kutteleva ja runsaan näköinen, jotta se näyttää 
myyvältä. Jos asiakkaita ei jostain syystä käy 
kovin paljon, uutta asiakasvirtaa tulee kännyk-

käsovelluksen avulla.

vastuullisuus

Eepeen S-marketeissa ja ABC-asemilla on 
parin viime vuoden aikana etsitty keinoja 
napata hyöty irti kylmälaitteiden lauhde-

lämmöstä, joka on S-ryhmän kiinteistöjen suurin 
hukkalämmön lähde. Hankkeessa mukana olleiden 
kahdeksan toimipisteen lämmön käyttö, energia-
kustannukset ja CO2-päästöt vähenivät merkittä-
västi.

Lämmöntalteenotossa hyödynnettiin lämpö-
pumppuja ja suoraa hyötykäyttöä. Toimenpiteiden 
ansiosta hukkalämmöstä tuotettu energiamäärä 
kasvoi niin, että kahdeksan mukana ollutta 

yksikköä tuottaa nyt energiaa vuoden aikana 
yhteensä 2 700 MWh enemmän kuin ennen, mikä 
vastaa noin 270 omakotitalon vuotuista lämmi-
tysenergiantarvetta. Vastaavasti CO2-päästöt 
vähenivät 350 tonnia, joka vastaa ajoa uudella 
bensakäyttöisellä autolla noin 3 000 000 kilometriä.

Hankkeessa olivat mukana S-market & ABC 
Alajärvi, Alavus, Kauhajoki ja Ähtäri, S-marketit 
Kivistö, Koskenkorva ja Peräseinäjoki sekä Liike-
keskus Härmän Ässä. Jatkossa samaa, hyväksi 
havaittua tekniikkaa tullaan hyödyntämään myös 
muissa Eepeen yksiköissä.

ESS Autotalon jälkimarkkinointipäällikkö 
Ari Harju kertoo, että autokaupassa ekoteko 
on kierrättämistä. 

– Meillä ei oikein hävikkiä pääse syntymään, 
mutta kierrätettävää tulee kyllä. Esimerkiksi ku-
luneet autonrenkaat, vanhat akut ja moottoriöljy 
menevät asianmukaisesti kierrätykseen. 

Kierrättäminen on autoalalla lailla säännel-
tyä ja siksi myös hyvin toimivaa. Kun asiakas 
ostaa uudet renkaat, vanhat jäävät S-Etuhuollon 
tiloihin odottamaan Suomen Rengaskierrätyksen 
kuljetusautoa. Ne päätyvät lopulta tien- ja maan-
rakennuskohteisiin ja pinnoitukseen.

– On hyvä, että renkaat kerätään talteen eivät-
kä ne jää luontoa pilaamaan,  hän toteaa.

Vanhojen akkujen keräys ja moottoriöljyn 
vastaanotto on hoidettu vastaavalla tavoin kuin 
autonrenkaiden. Kierrätysmaksut sisältyvät uusi-
en tuotteiden hintaan.

Harjun mukaan autoalalla on yleisestikin py-
ritty huomioimaan ympäristöystävällisyys. Myös 
jatkuvasti suosiota lisäävät sähköautot ja muut 
vaihtoehtoiset käyttömuodot vievät kehitystä 
oikeaan suuntaan.

ResQ 
minimoi 
biojätettä

Auton kuluvat  
osat kiertoon

Hukka lämmössä on potentiaalia
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Gallup

”Meidän väkemme  
osaa mukautua”
Eepeen kehitysjohtaja Alexander 
Mäki-Rahko on iloinen, että näin 
poikkeuksellisissa oloissa työ-
hyvinvointitutkimuksen tulokset 
nousivat viime vuodesta. Se kertoo 
yrityksen arvojen toteutumisen 
lisäksi henkilöstön kyvystä mukau-
tua muutostilanteisiin.

– Osuuskauppa on turvallinen 
työnantajana: vaikka jouduim-
mekin viime keväänä koronan takia 
lomauttamaan, meillä ihmiset 
uskoivat työpaikkojen säilymiseen. 

Hyvien tuloksien taustalla 
vaikuttaa myös määrätietoinen 
työtyytyväisyyttä lisäävä 
kehitystyö. Eepee on jo vuosien 
ajan pystynyt nostamaan työhyvin-
vointitutkimuksen tuloksia.

Ammattitaitoisen esimiestyön 
ohella katseet siirtyvät työyh-
teisöihin, joissa työtyytyväisyys 
luodaan. Alexander muistuttaa, 
että jokaisen panos on tärkeä. Se, 
miten yhteistyö toimii ja työpäivät 
sujuvat, peilaa tutkimustuloksiin.

Erinomaisiin tuloksiin ei voi 
kuitenkaan tuudittautua, sillä 
työhyvinvointia rakennetaan joka 
päivä.

– Jos joku asia työpaikalla 
vaivaa mieltä, kannattaa ottaa se 
rohkeasti puheeksi, hän rohkaisee.

Tulosyhteenvedon  
TOP3:
• esimiestyö
• työnantajakuva
• työn hallinta

Parhaat palat:
• työsuorituksista palkitaan 

oikeudenmukaisesti
• muutokset on toteutettu hyvin
• työntekijöitä kohdellaan 

reilusti ja tasapuolisesti

Heikoimmat lenkit:
• työni ei ole liian stressaavaa
• saan tehdä työhöni liittyviä 

päätöksiä itsenäisesti
• työpanokseni on yrityksen 

kannalta tärkeä

Eepee matkaa 
myötätuulessa
Vasta valmistunut henkilöstötutkimus kertoo Eepeellä 
erinomaisesta työtyytyväisyydestä, sillä koronasta 
huolimatta lukemat ovat parantuneet viime vuosista. 
Siitä me kaikki voimme olla ylpeitä. Poimimme tähän 
parhaat palat ja haastavimmat kehittämisen kohteet, 
näillä eväillä matkaamme kohti vuotta 2021.

Toimialapäällikkö ja TEHO-pe-
laaja Elina Mäki-Opas kertoo, 
että uuden kassajärjestelmän 

alkutaival on ollut vaiherikas. En-
simmäinen suunniteltu käyttöön-
ottoaikataulu siirtyi järjestelmän 
pilotointivaiheen haasteiden vuoksi 
koko S-ryhmässä. Toinen suunnitel-
tu aloitusajankohta oli viime kevät, 
mutta sitten kaiken sotki korona. 

Kolmas yritys osuu nyt pikkujou-
luaikaan, mutta päätös siirtymisestä 
tehtiin siitä huolimatta.

– Nyt kun on epävarmuutta, jär-
jestelmän käyttöönotto luo mielestä-
ni myös varmuutta ja uskoa tule-
vaan. Lisäksi pikkujoulukiireet eivät 
ole tänä vuonna edellisten vuosien 
kaltaisia, joten tässä kohtaa on hyvä 
viedä projekti päätökseen.

Jollaksen kaksipäiväiset taustaval-
mennukset ja neljän tunnin kassaval-
mennukset pidettiin marraskuussa. 
TEHOn taustakäyttäjiksi valmen-
nettiin Eepeellä noin 40 maralaista. 
Lisäksi kassavalmennukseen osal-
listui 80, joista osa on käynyt myös 
taustakäyttäjävalmennukseen. 

– Valmennuksiin osallistuneet 
vievät osaamista ja tietoa eteenpäin 
omissa yksiköissään. Lisäkoulutus 
ja perehdytys tapahtuu yksikköjen 
arjessa käyttöönottojen jälkeen, Elina 
selvittää.

Helpottaa työtä monella tavoin
Kunhan siirtymisvaiheen haasteis-
ta selvitään, niin TEHO helpottaa 
arkea usealla tavoin. Inventaarioiden 
toimintamalli päivittyy ja monet 
toiminnot automatisoituvat. Kaikki 
tämä tarkoittaa vähemmän paperi-
työtä, kun tapahtumat liikkuvat ja 
kirjautuvat entistä tehokkaammin 
järjestelmien välillä. 

Kaikkien maralaisten työhön 
vaikuttava kassajärjestelmäuudistus 
merkitsee myös siirtymistä keskitet-
tyyn tuote- ja valikoimahallintaan. 
Jatkossa tuote- ja reseptiikkaylläpito 
tapahtuu SOK:n yhteisessä palve-
lussa.

TEHO digitalisoi myös keittiö-
toimintoja. Kassajärjestelmäuudis-
tus tuo kannettavat tablettikassat 
noutopöytien ravintolakeittiöihin. 
Näin noutopöytien raaka-ainekäyttöä 
ja hävikkiä pystytään hallitsemaan ja 
suunnittelemaan aiempaa tarkemmin 
myös hotellien aamiaisella. 

– Järjestelmän avulla saamme 
tarkemmin selville menekin. Tilaa-
minen helpottuu ajantasaisten, lähes 
reaaliaikaisten varastosaldojen avulla, 
Elina havainnollistaa.

Koulutuksiin on osallistuttu 
myös Eepeen tukitoiminnoista eli 
kirjanpidosta, taloushallinnosta ja it-
toiminnoista, sillä muutos vaikuttaa 
muun muassa maksutapojen uudis-
tumiseen.  

– Näin isossa ja kattavassa järjes-
telmäuudistuksessa on it-osaajien 
rooli keskeinen, siksi he ovat olleet 
olleet tiiviisti mukana projektin alku-
vaiheista lähtien, Elina kertoo. ○

TEHO tulee vauhdilla
Eepeen ravintoloihin
S-ryhmän ravitsemistoimiala mullistuu, kun se saa 
vihdoin ensimmäisen yhtenäisen kassajärjestelmän. 
Tuottavuutta, tehokkuutta ja ohjausta parantava TEHO-
kassajärjestelmä otetaan Eepeen ravintoloissa käyttöön 
joulukuun alkupuolella.

Maran kolme 
kassajärjestelmää: 
•    ravintoloiden TEHO-

kassajärjestelmä
•   Hesburgereiden MoneyBox-

kassajärjestelmä
•   majoituksessa 

käytössä oleva Opera-
hotellijärjestelmä

työtyytyväisyys uudistumme

TYT-luokitus 
AAA-erinomainen

indeksi 78,7 (76,9)

vastausprosentti 92,7

Viisarit ylöspäin:

Johtamiskulttuurin 
TOP3:
• luotan ylimmän johdon 

kykyyn tehdä oikeita 
päätöksiä

• muutokset on toteutettu 
hyvin

• strategia ja visiot on 
viestitty henkilöstölle 
hyvin

Toimintakulttuurin 
TOP3:
• yhteistyö eri yksiköiden 

kanssa on sujuvaa
• Eepeellä ei liiku liikaa 

huhuja
• henkilöstön 

työhyvinvoinnista 
huolehditaan riittävästi

Työturvallisuuden 
TOP3:
• minulla on hyvät 

mahdollisuudet 
työturvallisuuden 
ylläpitämiseen

• yksikössämme tunnetaan 
hyvin työturvallisuuden 
toimintatavat

• esimies kiinnittää 
riittävästi huomiota 
työturvallisuuteen

• Koronakatsaus:
• Eepee suoriutui hyvin 

korona-ahdingosta 
• asiakkaiden turvallisuus oli 

kunnossa 
• tietoa ja ohjeistusta tuli 

riittävästi 
• korona huomioitiin hyvin 

työn organisoinnissa 

Tulevaisuuden 
rakennuspalikoita:
• yksikössämme ryhdytään 

toimenpiteisiin tämän 
kyselyn perusteella

• on selvää, kuka mistäkin 
asiasta päättää

• työnantaja tukee 
ammatillista kehittymistäni

Näitä vahvistamalla 
eteenpäin:
• työpanokseni on yrityksen 

kannalta merkittävä
• työni on mielenkiintoista
• uskon olevani Eepeellä 

töissä vielä vuoden 
kuluttua

Työhyvinvointia 
rakennetaan joka 

päivä.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

2726



"Joulurauhan 
aistii asiakkaista”
Kun kaupan kassahihnat vilisevät luumuhilloa 
ja torttutaikinaa, hotelleissa ja ravintoloissa 
pysähdytään hengähtämään hektisen joulun 
keskellä.  Suurin osa Eepeen toimipaikoista 
palvelee asiakkaita läpi joulunpyhien. 
Kysyimme kolmelta eepeeläiseltä, millainen 
joulu on heidän yksiköissään. 

TEKSTI IIDA-MARIA LAURI KUVAT SAMU LEHTINEN

Mirva-Marika 
Lemponen
MYYJÄ, S-MARKET LAPUA

Neljä vuotta sitten 
S-market Lapualla 
aloittanut neljän lapsen 
äiti Mirva-Marika 
pitää jouluvuorojen 
tunnelmasta, eikä pistä 
pahakseen, vaikka olisikin 
jouluna töissä.

jouluna töissä

Millä mielellä tulet jouluna töihin?

SONJA: Joulu ei ole minulle erityisen 
tärkeä juhla. Tulen mielelläni töihin, että 
perheelliset ja joulua rakastavat työkaverini 
saavat viettää joulua haluamallaan tavalla. 
Olen ollut Eepeellä yhteensä seitsemän 
vuotta ja joka joulu töissä vähintään aaton 
ja joulupäivän. 

MARJA: Jouluna töihin tuleminen ei ole ollut 
minulle ikinä ongelma. Olen ollut Eepeellä 
20 vuotta ja niistä 16 jouluna töissä. Aloitan 
jouluvalmistelut aina hyvissä ajoin, joten 
työvuorot eivät sotke aikatauluani. Vaikka 
jokin jäisikin töihin lähtiessä kesken, 
mieheni jatkaa siitä mihin jäin.

MIRVA-MARIKA: Mieluiten vietän joulun 
tietysti perheeni kanssa, mutta en pistä 
pahakseni, vaikka olisinkin jouluna töissä. 
Tuleva joulu on tosin vähän erilainen kuin 
edelliset, kun olemme aattona aiempia 
vuosia myöhempään auki.

Millainen joulu on yksikössäsi?

SONJA: Joulun aika hotellissa on tavallista 
arkea hiljaisempi. Vastaanotossa tapaa 
yksinäisiä ihmisiä, jotka eivät halua viettää 
joulua yksin kotona. Myös perheettömiä 
pariskuntia tulee hotelliin hakemaan 
jouluun jotain arjesta poikkeavaa. Lisäksi 
yhä useampi sukulaisten luo joulua 
viettämään lähtenyt valitsee hotellin 
yöpaikakseen. 

MARJA: Presso on aattona auki puolille 
päivin, joten aaton työvuorot ovat lyhyitä 
ja leppoisia. Tapaninpäivä on joulunpyhistä 
selkeästi vilkkain, kun ihmiset kyllästyvät 
jouluruokaan ja lähtevät vaihtelun vuoksi 
ulos syömään.

MIRVA-MARIKA: Joulunajan vuorot ovat 
fyysisesti raskaita ja kiireisiä, sillä tavaraa 
tulee paljon. Varasto pursuaa jouluruokia 
ja hyllyt tyhjenevät samaan tahtiin kuin 
täytämme niitä. Pyhinä moni hakee 
selkeästi täydennystä joulupöytään. Välillä 
olen miettinyt, että kuka sen kaiken 
ruokamäärän syö, minkä me jouluna 
myymme.

Näkyykö joulumieli asiakkaissa?

SONJA: Pikkujoulukautena asiakkaiden 
tunnelma on pirskahteleva ja innostunut, 
mutta jouluksi tunnelma rauhoittuu 
ja asiakkaat ovat levollisin mielin. 
Joulurauhan aistii asiakkaista.

MARJA: Iloinen joulumieli on varsinkin 
aattona helppo aistia, kun asiakkaat 
toivottavat hyvää joulua hymyssä suin. 
Joulunlaittajia istahtaa Pressoon kahville 
ja joulutortulle kauppareissun yhteydessä. 
Kun kotona on täysi hulina päällä, moni 
selvästi kaipaa sitä pientä rauhoittumisen 
hetkeä. 

MIRVA-MARIKA: Asiakkaat ovat jouluna 
tavallista rauhallisempia ja iloisempia. 
Vanhukset, erityisesti tutut kasvot, 
tulevat kovasti juttelemaan joko 
hyväntuulisuuttaan tai yksinäisyyttään. 
Joulun tunnelma ja asiakkaiden joulumieli 
saavat kiireisen vuoron tuntumaan 
vähemmän raskaalta.

Millaisia jouluperinteitä sinulla on?

SONJA: Meillä oli yhtenä jouluna 
työkavereiden kanssa secret santa 
-lahjarinki, jossa sain kaksi pientä tonttua. 
Laitan ne jouluksi ikkunalle, se on minun 
jouluperinteeni.

MARJA: Vietämme joulua lastemme kanssa. 
Meillä on kolme ihanaa lastenlasta, joiden 
ilo tekee joulusta joulun. Kolme vuotta 
sitten vietimme mieheni kanssa joulun 
kahdestaan Thaimaan Khao Lakissa. Se oli 
niin ihana reissu, että lähdemme taatusti 
uudelleen, kun se on taas mahdollista.

MIRVA-MARIKA: Meidän on tarkoitus viettää 
jouluaatto ensimmäistä kertaa kotona, kun 
tähän asti olemme reissanneet mieheni 
ja minun vanhempien luona. Lapsemme 
nauttivat erityisesti kuusen koristelusta, ja 
se on aina yksi joulun kohokohdista.

Kun kotona on täysi 
hulina päällä, moni 
kaipaa sitä pientä 
rauhoittumisen hetkeä.
–Marja Kurkimäki

Sonja Hyrkäs
VASTAANOTTOVIRKAILIJA, 
ORIGINAL SOKOS HOTEL 
VAAKUNA JA LAKEUS, 
SEINÄJOKI

Matkaoppaanakin 
työskennellyt Sonja palasi 
Eepeelle vuonna 2017. 
Hän on joka joulu töissä 
vähintään jouluaaton 
ja -päivän, jotta joulua 
viettävät kollegat saavat 
olla vapaalla.

Marja Kurkimäki
RAVINTOLATYÖNTEKIJÄ, 
RAVINTOLAMAAILMA 
PRISMA HYLLYKALLIO

20 vuotta Eepeellä 
ollut Marja tulee 
mielellään jouluna töihin. 
Hän aloitti Prisman 
Ravintolamaailmassa 
viisi ja puoli vuotta 
sitten, kun aiempi 
työpaikka, ABC Ylistaro, 
suljettiin.
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lukujen takaa

– 1 %

Joulukaupan näkymät ovat niin 
paksun sumuverhon takana, että 
tilannetta on mahdoton ennustaa. 

Marketkaupan toimialajohtaja Jari 
Palo sekä Eepeen kolmea muuta 
toimialaa johtava Juhamatti Aronen 
nostivat esiin ilmiöitä omilta 
toimialoiltaan.

Joulukauppa on 
koronausvan peitossa

TAMMI-LOKAKUU 2020

Myynti ja tuotot toimialoittain
Vertailuprosentti viittaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vietetäänkö pikkujouluja tänä vuonna lainkaan vai innostuvatko 
ihmiset kokoontumaan pienemmissä porukoissa? Lähtevätkö perheet 
joulunpyhinä liikkeelle ja sukuloimaan? Satsataanko joululahjoihin 
vähemmän vai jopa normaalia enemmän? Laitetaanko pöytä 
vähemmän koreaksi, jos kokoonnutaan vain oman perheen kesken? 
Kuinka paljon epävarmuus rajoittaa ihmisten kulutushaluja? 

Poikkeuksellista kevättä seurasi poikkeuksellinen syksy. Jouduimme koh-
taamaan koronan pelätyn toisen aallon, joka vei Eepeenkin toimialueen 
maakunnat kiihtymis- ja leviämisvaiheeseen. Nyt marraskuussa olemme 

kuitenkin saaneet palata Etelä-Pohjanmaalla lähes normaaliin ja rannikolla-
kin suunta on parempaan päin.

Tämä on eittämättä ihmisten hyvän suhtautumisen ansiota. Niin Eepeen 
henkilökunta kuin asiakkaat ovat ottaneet tilanteen vakavasti ja maskeja nä-
kyy liki jokaisen kasvoilla. Joulukaupan kynnyksellä ei voi kuin toivoa kahta 
asiaa: että jaksamme yhdessä edelleen pitää turvallisuusasiat korkealla – ja 
toisaalta uskallamme lähteä liikkeelle, ostoksille ja ravintolaan.

Marraskuu toi eepeeläisille toisenkin uutisen, joka tuntuu valtavan hyvältä 
tässä maailmantilanteessa. Työyhteisötyytyväisyys on tuoreen mittauksen 
perusteella jälleen kasvanut. Eepeeläiset kiittävät vastauksissaan yksiköiden 
hyvää fiilistä ja yhteishenkeä. Hommat toimivat sujuvasti ja lähiesimiestyö on 
kannustavaa. Voiko tämän parempaa kuultavaa ollakaan?

Olemme tänä vuonna joutuneet aivan erityisten haasteiden eteen ja kiitos 
niiden taltuttamisesta kuuluu jokaiselle eepeeläiselle. Pidetään jatkossakin 
yhtä hyvää huolta itsestämme, toisistamme ja asiakkaista.

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivottaen,

Kimmo Simberg 
Toimitusjohtaja

En exceptionell vår följdes av en exceptionell höst. Vi måste möta den 
fruktade andra vågen av coronaepidemin, som förde in landskapen i 
Eepees verksamhetsområde i accelerations- och spridningsfasen. Nu 

i november har vi ändå kunnat gå tillbaka till något nästintill normalt, och 
också kring kusten ser situationen ut att gå mot det bättre.

För det har vi att tacka människornas  goda attityd. Eepees personal och 
kunder har insett situationens allvar, och nästan alla bär munskydd. Så här 
inför julhandeln kan man bara önska två saker: att vi alla tillsammans orkar 
bry oss om säkerheten också framöver – och att vi å andra sidan vågar röra 
oss, shoppa och gå på restaurang.

November kom med en annan nyhet som vi på Eepee tycker känns 
otroligt bra i det rådande världsläget. Enligt en färsk undersökning har 
tillfredsställelsen med arbetsgemenskapen åter ökat. De eepeeanställda  
tyckte att stämningen och lagandan var bra på de olika enheterna. Arbetet 
löper smidigt, och de närmaste cheferna agerar uppmuntrande. Kunde 
budskapet vara bättre!

I år har vi ställts inför särskilt krävande utmaningar, och alla på Eepee 
ska ha tack för att vi har klarat dem. Vi ska också i fortsättningen ta hand om 
oss själva, varandra och våra kunder.

God jul och gott nytt år önskar 

Kimmo Simberg, 
verkställande direktör

Maailma avataan maltilla

Världen öppnas upp 
med varsamhet

Auto vaihtoon välipäivinä
Autokaupassa välipäivät ovat yksi 
vuoden kuumimmista sesongeista. 
Vaihtoautojen ”tyhjennysmyynti” on 
autokauppojen luoma perinne: silloin 
myydään, kun ihmisillä on aikaa ostaa. 
Yksikään autokauppias ei lomaile 
ja vaihtoautot vaihtavat omistajaa 
edulliseen hintaan, kun tuoreelle 
vaihtoautovalikoimalle tehdään tilaa.

On arvoitus, miten  
perheet liikkuvat
Liikennemyymälöiden joulukaupan 
vilkkaus riippuu hyvin pitkälti siitä, 
uskaltavatko perheet lähteä liikkeelle 
ja sukutapaamisiin. Marraskuun alussa 
aukioloaikoihin liittyvät rajoitukset 
poistuivat, joten liikennemyymälämme 
ovat joka tapauksessa täydessä iskussa 
palvelemaan liikkuvia asiakkaitamme.

Kotijoulu laittaa  
kokkaamaan ja sisustamaan
Marketkauppa odottaa joulunaikaa 
toiveikkain mielin, sillä suurin osa 
suomalaisista viettää nyt koronan takia 
kotijoulua. Valitettava tilanne tuo hyvää 
virettä ruokakaupan lisäksi myös joihin-
kin käyttötavaraosastoihin, kun lähei-
sille hankitaan lahjoja. Pöydät pannaan 
notkumaan herkkuja ja koti sisustetaan 
jouluun viimeisen päälle.

Lahjakortista  
pukinkontin suosikki
Monet yritykset ovat jo aktivoituneet 
ja hankkineet henkilöstölleen 
joulu muistamisiksi hotelli- ja 
ravintolalahjakortteja. Jos pikkujoulut 
on peruttu ja henkilöstö istuu paljon 
kotona etätöissä, lahja pieneen kotoa ja 
työstä irrottautumiseen tuntuu erityisen 
virkistävältä. Lahja kortit ovat aina 
olleet merkittävä osa joulumyyntiä ja 
epäilemättä näin tulee olemaan myös 
tänä vuonna.

Pikkujoulut kutistuivat  
pieniin piireihin
Pikkujoulukauppa on tänä vuonna 
isojen ryhmien ja tapahtumien 
osalta menetetty. Toivoa antaa 
kuitenkin marraskuun alussa tehty 
ravintolarajoitusten purku, kun 
tartuntatilanne kääntyi laskuun. 
Nyt meillä on ainakin mahdollisuus 
palvella niitä pienempiä ryhmiä, jotka 
pikkujouluja päättävät viettää – ja 
tarjota erityisiä elämyksellisiä iltoja 
heille.

+5 % – 18 % –39 % –2 %

Marketkauppa Liikenne- 
myymälät

Matkailu- ja  
ravitsemiskauppa Autokauppa 

Koko konserni 

393,7 M€

316,1 M€ 54,0 M€ 11,2 M€ 10,3 M€
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AUTOLAINAAUTOLAINA
Ess Autotalosta Eepeen henkilökunnalleEss Autotalosta Eepeen henkilökunnalle

Uusiin ja käytettyihin autoihin
Laina-aika jopa 60 kk riippuen auton iästä
Käsiraha alkaen 20% riippuen auton iästä

Avausmaksu 35 €,
ei muita kuluja!

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

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 €.

Nokian talvirenkaatNokian talvirenkaat

HENKILÖKUNTAHENKILÖKUNTA

HINTAANHINTAAN
Eepeeläisille S-Etuhuollosta!Eepeeläisille S-Etuhuollosta!

Edullinen

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

Määräaikais-
katsastus 

henkilökunta-
hintaan Eepeeläisille

2525€€

Sis. pakokaasutestit
(kevyt kalusto alle 3500 kg).

Etu voimassa toistaiseksi.

KAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOTKAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOT
Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot

Uusiin ja käytettyihin
autoihin korko vain

0,323%

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)

Tarjous voimassa 
31.12.2020 asti.
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