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Kevät ja tuleva kesä ovat onneksemme toivoa täynnä. 
Koronatilanteesta ulospääsyn mahdollistava 

rokotusten kattavuus on Eepeen alueella valtakunnan 
kärkiluokkaa. Kesätapahtumista muutama toteutunee ainakin 
pienimuotoisesti. 

Eepeen suurin vastuullisuusteko näinä aikoina on ollut 
henkilöstöstä huolehtiminen mahdollisimman hyvin. Korona-
turvallisuudesta on huolehdittu mahdollisuuksien mukaan. 
Lomautuksista kärsineillä toimialoilla vähentyneet työvuorot 
on jaettu reilusti kaikkien kesken. Marketkaupasta on järjes-
tetty korvaavaa työtä monelle. Kaikenlainen tieto on kulkenut 
Workplacen avulla nopeasti ja kaikille samanaikaisesti. Eepee 
isona työnantajana on pystynyt tarjoamaan hyvän turva-
verkon henkilökunnalleen.

Korona on vauhdittanut asiakkaiden digiloikkaa ja toivei-
ta monikanavaisista palveluista, ja Eepeen toimialat ovat 
vastanneet hienosti näihin asiakkaiden tarpeisiin. Koranan 
ansiosta take away -myynti on yleistynyt ja tullut selkeäs-
ti yhdeksi tuotteeksi maralla ja limyllä. Marketkaupassa 
Prisman Kauppakassi on saanut  ison asiakaskunnan.  ABC- 
mobiililla tehtävä ruoan ennakkotilaaminen on kasvanut.

Korona on myös tiivistänyt työporukoiden yhteishenkeä. Tä-
män lehden henkilökunnan haastatteluista eniten mieleeni jää-
vät lauseet: Työkavereista on tullut entistäkin tärkeämpiä. On 

kiva tulla töihin, kun vastassa ovat 
aina samat mukavat tyypit.

Kohta voimme kysyä toisil-
tamme: ”Mitä teit ensim-
mäiseksi, kun koronaroko-
tuksestasi oli kaksi viikkoa 
ja olit saanut suojan?”

Toiveikkain terveisin,

Eepeen asiakkuusjohtaja

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.
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Teea Takala

Palat

Tiimi: Amarillo

Eepeeläinen

S-market Teuva

Ikäjohtaminen

Prisman Kauppakassi

Edustajiston ääniharavat

S-market Kurikka ja Vimpeli

S-brändi uudistuu

Koronajohtaminen

Kysymyspari

Lukujen takaa

Tj:n terveiset

Tässä 
numerossa

Alueellisuus 
on meille  
tärkeää.

Myyjä Niina Pollari, s.14–15

Elämän- 
pyörässä
s. 16

”Odotan  
asiakkaiden 
reaktioita, kun 
pääsemme 
muuttamaan ja 
ihmettelemöään 
uutta kauppaa."

"Aina kun on  
edes yksi positiivinen 

ajatus päässä, niin 
sitten pärjää."

Jaana Ahlström
s. 28
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Toivon kevät 2021

Olen kolunnut S-marketeja yli 20 vuotta. Aloitin 
kesätyöntekijänä Vimpelissä 1999. Opiskelujen ohes-
sa olin töissä Kauhavalla. Esimiesvalmennukseen 
pääsin Kortesjärvelle, ja valmistuttuani AMK-trade-
nomiksi minut valittiin marketpäälliköksi Vimpeliin. 
Sieltä matka jatkui Törnävälle ja Jouppiin, jota olin 
laittamassa alkuun. Seuraavat kymmenen vuotta 
toimin marketpäällikkönä Kivistössä, kunnes viime 
elokuussa aloitin marketkaupassa ryhmäpäällikkönä.

Perehdyttäminen oli vuosituhannen vaihteessa 
erilaista. Sain kassatyöskentelyyn ja hyllyttämiseen 
henkilökohtaisen perehdytyksen, mutta market-
päällikkönä oppi tuli kantapään kautta. Nykyään 
asiat huomioidaan paremmin, myös marketien 
esimiehet saavat entistä enemmän tukea työhönsä.

Luotan yksilölliseen, suunnitelmalliseen ja 
kumpaakin osapuolta sitouttavaan perehdytykseen. 
Nuorille työntekijöille suosittelen yhteistä aloitus-
infoa, jossa käydään läpi perusasioita. Näin 
saadaan aikaan hyvää ryhmäpainetta pelisääntöjen 
noudattamiseen.

Työntekijän kuulluksi tuleminen on alkuvaihees-
sa tärkeää. Uuden työntekijän pitäisi osata olla 
armollinen itselleen ja ymmärtää, ettei määräänsä 
enempää voi oppia tietyssä ajassa. Meidän jokaisen 
tulee tiedostaa, että vastuu perehdytyksessä on myös 
vastaanottajalla. 

Uuden työntekijän perehdytys pitäisi aloittaa lähtö-
tason selvittämisellä. Kun esimies tietää, mitä uusi 
työntekijä osaa ja missä on vielä kehittämistarpeita, 
on helpompi tehdä yksilöllinen suunnitelma. Hyvin 
rakennettu kivijalka on pohja ammatilliselle kehitty-
miselle. 

Nykyaikaiset perehdytystyökalut ovat meille 
voimavara, jota on kehitetty aktiivisesti. Pecu-järjes-
telmässä työntekijä perehtyy erilaisiin koulutuksiin 
sähköistä pohjaa hyödyntäen. Näitä ovat Ikäraja-
passi, Veikkauksen koulutukset, mAjokortti-työkalu 
myymälätyön osaamisen jatkuvaan parantamiseen ja 
nuorille kausityöntekijöille suunnattu Duunipassi. 
Mahdollisuuksia on valtavasti, kun opimme hyödyn-
tämään nämä välineet osana kokonaisuutta. ○

Perehdyttäminen  
kuuluu kaikille

Hyvin rakennettu kivijalka 
on pohja ammatilliselle 
kehittymiselle ja uralla 

etenemiselle.”

S-marketien ryhmäpäällikkö Teea Takala on 
huomannut, että kaupan alalle tulee paljon 
touhupeppuja, joiden perehdyttäminen onnistuu 
helpoiten työn parissa oppien. Jokaisen kohdalla on 
tärkeää, että ensin selvitetään työntekijän lähtötaso.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN 

Kuka? 
Ryhmäpäällikkö  
Teea Takala.

Koska? 
Tullut Eepeelle 
kesätöihin 22 vuotta 
sitten.

Kuinka?
"Uuden työntekijän 
perehdyttäminen on 
työyhteisön yhteinen 
juttu, ei vain esimiehen 
työtä.”

mitä kuuluu?
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Osaamiskartoitus auttaa 
henkilöstöä kehittymään
Marketpuolella on tehty yksiköissä laaja osaamis-
kartoitus, jonka tulosten perusteella voidaan rää-
tälöidä paremmin henkilöstön kehittämistyötä. Nyt 
kun tiedetään, mitä tarpeita eri yksiköissä on, niin 
on helpompi kohdistaa täsmäkoulutusta oikeaan 
osoitteeseen. Esimerkiksi järjestelmien kattavassa 
hallinnassa on osaamisen lisäämisen tarvetta.

Seinäjoen Amarillon ravintolapäällikkö Joonas 
Uitto on palkittu S-ryhmän ravintoloiden 
vuoden S-Bossina. Eepeeläinen onnittelee! 

ABC Alavus
Henna Paajanen
ABC Seinäjoki
Ville Lassila

ABC Alajärvi
Greta Niemi
ABC Seinäjoki
Iina Paloheimo

Seinäjoki Prisma  
Ravintolamaailma
Susanna Ala-Hulkko

ABC Alavus
Tytti Uusi-Pohjola
ABC Kauhajoki
Heidi Loukko
Seinäjoki Prisma 
 Ravintolamaailma
Viivi Mäki-Mantila
ABC Seinäjoki
Milja Ojala

IPA 1 

IPA 2

IPA 3

IPA 4

IPA 5

EEPEEN IPA-PALKITUT

ABC Alajärvi
Mira Björkbacka
Saara Joensuu
Mira Pekkanen
ABC Alavus
Janita Koskenheimo
ABC Lapua
Alina Englund
Enni Eskelinen
Henna Berg
ABC Kauhajoki
Marjo Jämback
ABC Kauhava
Jenna Matikka
Susanna Näykki
Jenna Isosomppi
Ulla Puronvarsi
Salla Hirvikoski
ABC Seinäjoki
Sara Yli-Mannila

Viime kuukausien aikana IPA-
tunnustuksen on saanut yhteensä  
22 eepeeläistä. Onnea palkituille!

IPA on  
valtakunnallinen 
tunnustus, jossa 

palkitaan Hesburgerin 
Iloisen Palvelun 
Ammattilaisia.

NIMITYKSIÄ 

Marketkauppa                             
Mari Humppi on nimitetty 
market kaupan ryhmä päälliköksi 
1. 5. 2021 alkaen. Mari on aiemmin 
 toiminut S-market Vimpelin market-
päällikkönä. 

Satu Sippola on nimitetty 1. 5. 2021 
alkaen S-market Vimpelin market-
päälliköksi. Satu on aiemmin toiminut 
S-market Alavuden apulaispäällikkönä.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
Markus Ristimäki on nimitetty 
Amarillon keittiön vuoropäälliköksi 
21. 12. 2020 alkaen. Markus on 
työskennellyt pitkään kokkina Amaril-
lossa ja konsepti on hallussa tarkalla 
silmällä. Markus aloitti tehtävässään 
helmikuun alussa, kun uusi Amarillo 
avasi.

Konttori
Tuija Huhtamäki on nimitetty 
 taloushallinnon asiantuntijaksi 1. 4. 2021 
alkaen. Tuija on aiemmin  toiminut 
taloushallinnon monipuolisissa 
 tehtävissä nimikkeellä taloushallinnon 
assistentti.

Katariina Lohilahti on nimitetty 
taloushallinnon assistentiksi 1. 4. 2021 
alkaen. Katariina on aiemmin toiminut 
konttorityöntekijänä ja sitä ennen 
marketkaupan eri tehtävissä.

Sarianna Nyysti on nimitetty HR-
assistentiksi 1. 4. 2021 alkaen. Sarianna 
on aiemmin toiminut konttorityön-
tekijänä.

Päivi Pulli on valittu määräaikaiseksi 
konttorin kesätyöntekijäksi 19. 4. 2021 
alkaen. Päivi siirtyy tehtävään Maralta, 
jossa hän on työskennellyt monipuo-
lisesti toimisto-, kokous- ja ravintola-
tehtävissä.
 

Ennustava tilausjärjestelmä 
tehostaa logistiikkaa ja 
vähentää hävikkiä
Automatisoitu EP-tilaaminen on saatu nyt 
käyttöön liki kaikissa Eepeen market-
yksiköissä. Ainoastaan uudistusremontissa 
olevat marketit odottavat enää uutta 
järjestelmää.

Ennustepohjaisesti toimivalla tilaus-
järjestelmällä saadaan uutta tehokkuutta 
logistiikkaan ja merkittäviä hävikkisäästöjä.

Syksyllä vuorossa ovat S-marketit  
Ähtärissä, Närpiössä, Joupissa ja  
Ylistarossa sekä Sale Kaskinen.

Eepeen marketien uudistuskaruselli pyörii entiseen tah-
tiin. Toukokuussa alkavat uudistustyöt S-market Ähtä-
rissä, jossa avautuu kaupan etuosaan 200 neliötä lisää 

tilaa. Siinä ollut Alko muuttaa saman katon alla entisen 
vaateliikkeen tiloihin. Tämän myötä kasvaa tasaisesti myös 
kaupan valikoima. 

Konsepti- ja kalusteuudistuksen läpikäynyt S-market 
Ähtäri on valmis marraskuussa. Samoin on tarkoitus, että 
muutostöiden alla oleva S-market Närpiö avataan sopivasti 
joulukauppaan. 

Närpiössä tehdään täydellinen konseptiuudistus ja 
tämäkin market saa uudet kalusteet. Pientä freesausta 
tehdään loppuvuoden aikana myös Joupin ja Ylistaron 
 S-marketeissa. 

Kolmas syksyn uudistuskohde on Sale Kaskinen, josta 
tulee Eepeen ensimmäinen uuden konseptin mukainen 
Sale. Sen korjausurakka rytmittyy sen mukaan, miten Teu-
van S-marketissa asiat etenevät. Uudistunut Sale Kaskinen 
on valmis viimeistään ensi vuoden tammikuussa, mahdol-
lisesti jo aikaisemmin.

Uudistuskaruselli 
jatkuu Eepeen 
marketeissa

Hotellikokemus on viime aikoina ottanut 
digiharppauksia myös Eepeen hotel-
leissa. Original Sokos Hotel Lakeuteen 
ja Vaakunaan asennettiin maaliskuussa 
sisäänkirjautumisautomaatit. Samalla 
otettiin käyttöön mobiiliavain.

– Tavoitteena on parantaa palve-
lua ja tarjota vaihtoehto perinteiselle 
 sisäänkirjautumiselle. Kun rutiinit 
hoituvat automaatilla, vapautuu aikaa 
tarjota lisäpalveluja ja tehdä asiakkaan 

viipymisestä entis-
tä miellyttävämpi 
kokemus, sanoo 
toimiala johtaja 
 Juhamatti Aronen.

Hotellien digiloikka 
on edennyt asteittain. 
Viime vuonna otettiin jo käyttöön säh-
köinen matkustajakortti, jonka asiakkaat 
voivat täyttää ennakkoon S-Card-
sovelluk sessa.

E ss Autotalon laaja kiinteistö-
uudistus on siirtymässä suunnit-
telusta toteutukseen. Kuvat ovat 

lähes valmiit, urakkaa lasketaan par-
haillaan ja tarkoitus on päästä elokuus-
sa aloittamaan työt.

Uudistuksen ensimmäisessä 
vaiheessa käydään läpi jälkimark-
kinoinnin tilat ja koko kiinteistön 
kiinteistötekniset uudistukset. Loppu-
vuoden aikana rakentuvat uudet tilat 

 S-Etuhuollolle ja Ess Katsastukselle. 
Huolto saa lisää tilaa ja katsastus muut-
taa hieman sijaintiaan.

– Ne tarvitsevat uutta tilaa kaik-
kein kipeimmin ennen kaikkea siksi, 
että eri käyttövoimilla kulkevat autot 
vaativat uutta tekniikkaa. Lisäksi niin 
huollon kuin katsastuksen asiakas-
määrät ovat olleet mukavassa kasvus-
sa, sanoo toimialajohtaja Juhamatti 
Aronen.

Samoin latauspisteitä sähkö autoille 
on tarpeen rakentaa lisää niin auto-
kaupan kuin huollon  tarpeisiin. Aronen 
kertoo, että sekään ei ole pikkujuttu, 
sillä niitä varten on koko sähkökeskus 
uudistettava isompiin mittoihin.

Kun uudet huollon tilat ovat valmiit 
ja toiminta saatu käyntiin, uudistus 
etenee vanhan huoltotilan puolelle. 
Tavoitteena on, että kesällä 2022 kaikki 
olisi valmista.

Ess Autotalon kiinteistöuudistuksen 
suunnittelu on loppusuoralla

M aaliskuun koronasulkujen 
aikaan saimme pyöräytet-
tyä ruuan ulosmyynnin 

käyntiin neljässä Eepeen ravin-
tolassa ja 11 ABC-liikennemyy-
mälässä. Se on isosti enemmän 
kuin edelliskeväänä, jolloin take 
away:nä palveli vain kaksi Eepeen 
ravintolaa ja Hesburgeria.

– Koronan opeilla take away on 
tullut jäädäkseen. Yksinään se ei 
ole kuitenkaan bisnestä, vaan pal-
velu, joka kantaa meitä itseämme 

ja asiakkaita pandemian yli, sanoo 
toimialajohtaja Juhamatti Aronen. 

Kun kaikki pakataan mukaan, 
myynnin prosessi on lopulta 
hyvin erilainen normaaliin ver-
rattuna. 

– Toisiin konsepteihin se aset-
tuu paremmin kuin toisiin. Kaik-
kiin ravintoloihimme se ei olisi 
sopinut tai asiakkaita ei olisi ollut 
riittävästi, siksi olemme joutuneet 
tekemään myös valintoja, Aronen 
perustelee.

Take away ei ole bisnestä vaan palvelu

Puhelin on hotelliavaimesi

palat
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-luvut kertovat 
muutoksesta 

edelliseen 
vuoteen 

verrattuna.

+ ja
 - 

TOIMIALOJEN TOP 3

tammi–maaliskuu

Toimialojen parhaat 
menestyjät viime vuoden 
vastaavan ajanjakson 
myynteihin verrattuna.

SALE LAPUA    122,6
SALE KASKINEN    120,6
PRISMA KOTI  118,1

Marketkauppa

Liikennemyymälä- ja 
polttonestekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Auto- ja autotarvikekauppa

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

ABC MITTARIKENTTÄ HYLLYKALLIO   105,3
ABC KAUHAVA  103,0
ABC ALAVUS 99,4

FAFA'S SEINÄJOKI  117,0
VAAKUNA AAMIAISET  106,1
ORIGINAL SOKOS HOTEL VAAKUNA  96,9

S-ETUHUOLTO  118,9
VARAOSAT  116,3
UUDET AUTOT  85,7

Kasviproteiini  
vahvistaa noutopöytää
ABC-asemien noutopöytä uudistetaan kokonaisuudessaan vähin-
tään vuoden välein. Tämän kevään valikoimanvaihdos toi tullessaan 
etenkin uusia kalaruokia, kuten muikkua ja haukea sekä erilaisia 
kasvisruokia. 

Noutopöydässä on joka päivä tarjolla jokin kasviperäinen proteiini 
eikä kasvisvaihtoehtoa tarvitse enää hakea erikseen kassalta. 
Samalla kuitenkin suosituimmat liharuuat, kuten kebab, lihapullat ja 
uunimakkara pitivät oman paikkansa. 

Uudistus vastaa erityisesti asiakkaiden toiveisiin ja tukee samalla 
S-ryhmän tavoitetta edistää terveellistä ja ympäristötietoista 
syömistä. 

Puhdas auto sisältä ja päältä. Sillä on mukava päräyttää perheen 
 kanssa kesälomareissulle, ja samalla pysyy auton jälleenmyyntiarvo yllä.

Eepeeläiset saavat Fixauksen käsinpesut, sisä fixaukset ja 
vahaukset 15 prosentin alennuksella. Myös pinnoitteista ja kiillotuk-
sista henkilökunta saa sirullisella S-Etukortilla maksaessaan kolmen 
prosentin alennuksen. Muistathan myös, että kaikki normaali-
hintaiset yksittäiset konepesut saat edelleen puoleen hintaan.

Miten normaalitila 
peukuttaa?

ABC-päälliköiden työ on enna-
kointia – ja siksi myös hyvin 
toiveikasta juuri nyt. Esi-

miesten Peukutettava palvelu 2.0 
-koulutuksessa heitettiin jo syrjään 
korona- aika ja poikkeustila. Sen si-
jaan keskityttiin puolitoista päivää 
siihen, miten haastavasta tilantees-
ta noustaan uuteen lentoon.

Toimialajohtaja Juhamatti Aro
nen korostaa, että vastaus löytyy henkilökunnasta.

– Nyt on tärkeää valjastaa käyttöön digitaalisia palveluja 
ja luoda entistäkin vahvempaa myynnillistä kulttuuria. Sen, 
kuinka hyvin me siinä onnistumme, ratkaisevat ihmiset. Miten 
osaamme kuunnella asiakasta, toimia ja myydä. Palvella niin, 
että asiakas ilahtuu ja poikkeaa taas, hän sanoo.

Oletko muistanut  kertoa asiakkaille,  että ABC-mobiililla  saa take away -annokset  suoraan pöytään tai parkkiruutuun?

ABC:n noutopöydissä  
ympäri Suomen käy noin

5
miljoonaa
ruokailijaa 
vuodessa. 

65 
jotka asuvat kauempana kuin  
20 kilometrin päässä asemalta.

prosenttia heistä on 
liikkuvia asiakkaita,

Tähän saakka Eepeessä on hankittu aurinko-
paneeleja vain uudiskohteisiin. Nyt noita uusiutuvan 
energian tuottajia aletaan asentaa myös vanhempiin 
kiinteistöihin. Ensimmäisinä ovat vuorossa Ähtärin, 
Alavuden ja Lapuan yksiköt.

Hankkeet toteuttaa S-Voima, jonka omistukseen 
aurinkovoimalat rakennetaan. Eepee tarjoaa alus-
tan eli katon, johon paneelit voi rakentaa ja ostaa 
tuotetun sähkön S-Voimalta. Suunnittelussa olevien 
hankkeiden toteutusaikataulu on vielä auki. 

Aurinkosähkö lisää Eepeen vastuullisuutta ener-
giantuotannossa. Tähän mennessä aurinkopaneeleja 
on neljän S-marketin katolla: S-market Tanelinrannas-
sa, Pajuluomassa, Alakylässä ja Kauhavalla. Nuo ovat 
kaikki hiljattain toteutettuja uudisrakennuskohteita.  
S-Voima vastaa pääosin myös aurinkovoimaloiden 
hoidosta ja huollosta.

Luvassa lisää 
aurinkoenergiaa

Autolle kesäfiksaus henkilöstöhintaan

S-Etuhuolto näyttää  
vikakohteet videolla
S-Etuhuollon video-check-palvelu on löytänyt paik-
kansa S-Etuhuollon palvelupolulta ja saanut asiakkailta 
hyvää palautetta. 

Palvelussa asiakkaille lähetetään videokuvaa töiden 
etenemisestä ja vikakohteista. Näin viat saadaan 
havainnollistettua asiakkaalle paremmin ja lupaa 
lisätöihin on helpompi kysyä ja perustella.

Marras-helmikuussa Citroenin maahantuoja Auto-Bon 
järjesti piirimyyjien välisen kilpailun, jossa miteltiin 
video-check-palvelun hyödyntämisestä autohuollossa. 
S-Etuhuolto videoi eniten ja toi voiton kotiin.
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Liikennemyymälä- ja polttonestekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
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Auto- ja autotarvikekauppa

-  2,3 

-  0,2

%
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Eepeen 
vuosi 2020
Vuonna 2020 korona kohteli Eepeen 
toimialoja kaksijakoisesti. Marketkaupan 
vahva myynti ja autokaupan kohtuutulos 
kompensoivat koronan kurittamia hotelleja, 
ravintoloita ja liikennemyymälöitä. 

Mitä lukujen  takana tapahtui?
 Tutustu Eepeen toimintakatsaukseen:  eepee.fi/ 

toimintakatsaukset

"Torjuntavoitto koronasta  
syntyi yhteistyöllä."

– Toimitusjohtaja Kimmo Simberg

Välicarte hakee uusia makuja
Nopean syömisen välicartesta on tullut poik-
keusvuoden aikana ABC-ravintoloidemme tärkeä 
myyntivaltti. Se on joukko nopeasti valmistettavia, 
helposti mukaan otettavia ruokia, joiden valikoimaan 
asiakkaat haluavat myös uutta vauhdilla. 

Viime syksynä lanseerattu KEBABC! on jo vakiin-
nuttanut paikkansa. Sen rinnalle S-ryhmän ruokatuo-
tekehitysryhmä hakee jatkuvasti uusia vaihtoehtoja. 

Kassua pilotoidaan Seinäjoella
S-ryhmän uusi kassajärjestelmä Kassu otettiin maa-
liskuussa käyttöön ABC Seinäjoella. Valtakunnallisena 
pilottikohteena pääsemme kehittämisen juurille 
– antamaan järjestelmän toimivuudesta palautetta 
käyttöönoton alkumetreillä.

Henkilökunnan koulutukset Seinäjoen Apsilla järjes-
tettiin onnistuneesti pienryhmissä. Muiden Eepeen 
yksiköiden käyttöön Kassu tulee vuoden 2022 aikana.

Hese saa itsepalvelukassat
Kaikkiin Eepeen alueen Hesburgereihin asen-
netaan syksyyn mennessä itsepalvelukassat. 
Tavoitteena on tarjota asiakkaille vaihtoehto 
henkilökohtaisen palvelun oheen ja vahvistaa näin 
ABC-asemiemme nopean palvelun periaatetta. 
Monille asiakkaillemme itsepalvelukassa on jo tuttu 
juttu Hesburger-ravintoloista eri puolilta Suomea.

palat
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Pääkallo-
paikalla
Korona saa aikaan kummia. Amarillon väki on 
alkuvuoden aikana lentänyt tähtiin, vajonnut 
hiljaisuuteen ja kypsytellyt kykyjään. Nyt 
huipputiimi on valmiina kuumaan kesäkiitoon 
Seinäjoen ytimessä. 

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

A
marillon ravintolapäällikkö Joonas Uitto päivystää 
take away -puhelinta ravintolapöydän ääressä ja tekee 
 samalla kirjallisia töitä. 

Kokkikaksikko eli cheftainerit Markus Ristimäki ja 
Laura Ojanen juttelevat keittiön ovensuussa ja miettivät, miten 
voisivat parhaiten käyttää hyödyksi hetken, kun asiakkaita ei 
näy.

Tähän on ollut kiivaaseen ravintolatyöhön tottuneella Ama-
rillon tiimillä tottumista.

– Kyllä se tuntuu ihan fyysisesti koko kehossa. On vaikea 
olla paikallaan ja ottaa rauhassa, Markus sanoo.

– Todellakin on jo ikävä kiirettä. Tosin nyt on ollut hyvin 
aikaa opiskella juuri vaihtuneen menun annoksia. Ja asiakkaat 
ovat saaneet normaalin hyvän palvelun päälle aivan erityistä 
huomiota, jatkaa Laura.

Normaalioloissa Amarilloa pyörittää noin 20 tekijän tiimi, 
ravintolasulun aikaan take away rullaa vajaan kymmenen 
työntekijän osalomautetulla miehityksellä. Keittiövuorolaisia 
on aina kaksi ja salissa tilauksia hoitaa yksi.

– Kyllä sitä odottaa, että päästään ottamaan käyttöön tämän 
ravintolan koko potentiaali, toteaa iltavuoroon Joonaksen pai-
kalle saapunut tarjoilija eli entertainer Jussi Määttänen.

Ensimmäinen tähdenlento
Potentiaalilla Jussi tarkoittaa ravintolan koko tiimiä ja uutta 
konseptia. Uudistusta, joka ehti helmikuussa kokea ensimmäi-
sen tähdenlentonsa ennen valtakunnallista ravintolasulkua.

Joonas

Jussi Laura

Markus

tiimi
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Korona nosti Amarillon tiimin ja koko ravintola-alan pääkallopaikalle 
ottamaan vastaan pandemia-aaltojen heilahdukset.

Amarillon tiimi
Elina Ala-Lahti
Suvi Alanen
Matti Alho
Saija Huttula
Veera Iso-Tuisku
Anni-Elina Jussila
Timo Lehtovaara
Hannu Luhtala
Mira Meriläinen
Aleksandra Mäki-Filppula
Jussi Määttänen
Sanna Ojala
Laura Ojanen
Lotta Poikela
Noora Prinkkilä
Markus Ristimäki
Toni Roponen
Eetu Sjöblom
Sanna Tikka
Kimmo Toppila
Joonas Uitto
Saan Urpola
Dechen Zangmo

Tiimi ehti maistaa, miten lattiasta kattoon uudis-
tunut tila ja yhteisöllinen konsepti syttyy Seinäjoel-
la. Joonas kertoo, että ravintolassa oli vilskettä kuin 
ennen vanhaan, jopa vauhdikkaampaa kuin aikana 
ennen koronaa. 

Tai ainakin siltä tuntui, koska perustöiden lisäksi 
huolehditaan turvaväleistä, porrastetaan asiakkai-
den saapumista ja pidetään yllä korkeaa hygieniaa. 
Asiakkaatkin asioivat mielellään paikassa, jossa 
tuntevat olonsa turvalliseksi.

Ravintolan uusi ilme pirskauttelee värejä ja 
yksityiskohtia. On loungea, loossia, erilaisia sohva-
ryhmiä, peruspöytää ja baaritiski, joiden joukosta 
löytyy istuvin vaihtoehto jokaiselle. Värien, materi-
aalien, kuosien ja valaisimien yhdistelmä leikittelee 
hauskasti keskenään, mutta tila on samaan aikaan 
avara ja yhtenäinen.

– Mielenkiintoisinta on se, että minne istutkin, 
ravintola näyttää aina erilaiselta. Samalla kun ystä-
väsi jälkeenpäin kehuu originellia pääkallotapettia, 
sinä et ollut huomannut koko seinää, kun olit katsel-
lut aivan muita yksityiskohtia, Joonas kiteyttää.

Joonaksen ja Jussin silmäterä on erityisesti baarin 
puoli. Miehet povaavat tulevan kesän hitiksi Ama-
rillon omaa mukaelmaa Aperol Spritz - cocktailista, 
jossa käytetään jäädytettyä aperolia. Toinen ajan-
kohtainen juoma listalla on toiveikas Corona Sun-
set, joka hellii terassikansaa ginin, Corona-oluen ja 
passionhedelmäpyreen yhdistelmällä.

– Käytämme vain itsetehtyjä, tuoreita maku-
siirappeja. Olisiko tässä kaupungin ainoa todellinen 

drinkkibaari? No onhan se, aulabaari koko kaupun-
gille, Joonas kysyy ja vastaa.

Viihdyttäviä ruokaelämyksiä
Jos muuttui ravintolan ilme, niin muuttui teke-
minenkin. Uuden konseptin mukana Seinäjoelle 
rantautui The Table -elämys. Se on kolmen tun-
nin kattaus, jossa tarjoillaan 12 ruokalajia ja neljä 
juomaa. Samalla seurueelle varataan koko illaksi 
oma entertainer ja cheftainer – eli kokkikin pääsee 
keittiöstä vieraiden seuraan.

Illan kulku on osin valmiiksi käsikirjoitettu, mut-
ta viimeinen silaus syntyy ihmisistä itsestään.

– Aluksi tutustutaan, sitten yllätetään ryhmän 
henkeen sopivalla tavalla. Täytyy sanoa, että ensim-
mäisellä kerralla meni itselläkin kylmät väreet, on 
se niin intensiivistä tekemistä, toteaa Markus.

Entä miten asiakkaat ovat ottaneet uudenlaisen 
elämyskonseptin vastaan? Siitä kertoo varauskalen-
teri, joka on seuraavat kolme kuukautta täynnä.

– Joka viikko perjantaisin ja lauantaisin tapahtuu, 
ja toisinaan arkenakin. Varaus täytyy 
tehdä aina vähintään viikkoa 
etukäteen, jotta osaamme 
varata henkilökunnan, 
ideoida käsikirjoituksen 
ja tilata raaka-aineet. 
Kuten kuivajään, joka 
haihtuu varastoitaessa 
jo muutamassa päiväs-
sä, Joonas mainitsee.

Kummallisia aikoja
Haastatteluhetkellä tiimi ei vielä tiennyt, loppuuko 
ravintolasulku seuraavana maanantaina vai jatkuu-
ko se seuraavat kolme viikkoa. Sunnuntai-iltana 
vahvistui, että ravintolat saivat Etelä-Pohjanmaalla 
avata kello kymmenen valomerkin kera.

Markus muistaa kokeneensa vastaavan tilanteen 
vuosia sitten ollessaan töissä Atrialla.

– Silloin oli elintarvikealan lakko ja illalla Arvi 
Lind kertoi uutisissa, saako seuraavana päivänä 
mennä töihin, hän kertoo.

Epävarmuuden paineesta on tullut vuoden aika-
na tuttu juttu koko ravintola-alalle. Tänä keväänä 
kaikki on tapahtunut kuitenkin helpommin, viime 
kevään kokemuksesta ovat turhat rönsyt karsiutu-
neet pois.

– Viime vuonna teippasimme tuoleja, ettei niihin 
istuisi kukaan. Nyt tiedämme, että riittää kun vaih-
taa posliinilautaset pahviin. Take away -palvelua on 
nyt harjoiteltu koko vuosi ja se on tullut jäädäkseen, 
sanoo Joonas.

Pinnan alla jo väreilee
Tänäänkin lounasajan jälkeinen suvantokausi ravin-
tolassa päättyy, kun sisään astuu asiakas. Sillä het-

kellä on selvää, mikä saa tämän tiimin syttymään. 
Entertainereiden ja cheftainereiden asento muuttuu, 
ote työhön löytyy alitajunnasta ja hektiseen tekemi-
seen tottuneet kädet alkavat käydä.

Ruskeaan pussiin valmistuu suosikkihampurilai-
nen uudelta, erityisesti kesämakuja hersyvältä lis-
talta. Fresh burger, joka sisältää burger-, kanafile- tai 
mungpapupihvin sekä tomaattisalsaa ja quacamolea.

– Burgerit, burritot, pocketit ja salaatit, ne säi-
lyvät parhaiten mukaan otettuna. Pihvit kannattaa 
unohtaa, eikä niitä meidän take away -listallamme 
olekaan, mainitsee Markus työn lomasta.

Tällä kertaa burgeri lähti paikallisen asukkaan 
matkaan, mutta yhtä usein tilaus tulee hotellivierail-
ta, joille annokset kuljetetaan haluttaessa suoraan 
huoneeseen.

Korona nosti Amarillon tiimin ja koko ra-
vintola-alan pääkallopaikalle ottamaan vastaan 
pandemia-aaltojen heilahdukset. Se antoi aikaa 
opiskella ja kehittää, perehtyä asiakaspalauttei-
siin, tiivistää yhteistyötä ravintoloiden välillä, 
koeajaa uutta  kassajärjestelmää, menua, tiloja ja 
koko konseptia.

Nyt on kehittämisen ja opiskelun mitta täynnä. 
Amarillon tiimi on valmis uuteen alkuun. ○
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Näin kaoottisena aikana kannattaa 
keskittyä itseensä ja hyviin hetkiin.

S
opivalla itsetunnolla ja puheliaalla luon-
teella varustettu Mikael Hämäläinen istah-
taa kuin nenä päähän Original Sokos Hotel 
Lakeuden ja Vaakunan tiskien taakse. Hän 

keskittyy täysillä sillä hetkellä palvelua saavaan 
asiakkaaseen, sillä turha hötkyily ei tuota kunnon 
palvelukokemusta.

– Vaativinta tässä työssä on se, jos ei onnis-
tuisikaan kohtaamaan asiakasta oikein. Eli että 
tiskin takana oleva ei vaikka ymmärtäisi, mitä olen 
selittänyt. Niin ei ole koskaan käynyt, toistaiseksi 
olen onnistunut palvelemaan sataprosenttisesti, 
maahockeytä SM-tasolla pelaava mies laukoo. 

StaffPointin kautta Eepeen ravintoloihin 2017 
kesätöihin tullut Mikael oli aluksi hieman outo 
ta paus – kuka muuttaa pääkaupunkiseudulta Seinä-
joelle töihin?

Vantaan kaverit kutsuvat häntä ”heinäkengäksi” 
eli bondelle muuttaneeksi. Seinäjoen valintaa selit-
tää osaltaan se, että Mikaelin isä Mikko Hämäläi
nen asui jo siellä. 

– Yllättävän hyvin pääsin työporukkaan mu-
kaan, mutta kyllä aluksi väki pohti, että mikäs 
jantteri minä oikein olen, hän muistelee.

Espoossa matkailu- ja ravintola-alaa opis-
kellut Mikael suoritti loput tutkinnosta etänä 
Etelä-Pohjanmaalta. Harjoittelupaikka Lakeuden 
 vastaanotossa alkuvuodesta 2018 oli merkittävä 
etappi. Lakeudesta tuli sen myötä Mikaelin hen-
kinen koti – hotelli, jonka hän tuntee kuin omat 
taskunsa. 

Harjoittelu jatkui kesätyönä, ja armeijavuoden 
jälkeen Mikael palasi tammikuussa 2020 Eepeelle 
töihin. Nyt hän tekee vastaanottovirkailijan työtä 
Vaakunassa ja Lakeudessa, ja ajoittain voi tuurata 

myös ravintoloissa. Mikael suhtautuu avoimesti 
kaikkiin työtehtäviin.

– Sometiimin lisäksi kuulun työpaikan onnellis-
tamistiimiin. Siellä kehittelemme uusia tapoja yllät-
tää asiakkaita. Se voi olla joku pieni yllätyslahja tai 
jotain muuta kivaa.

Työkavereista tuli perhettä
Eepeen ravintolapuolen väki viettää tiiviisti aikaa 
yhdessä myös työajan ulkopuolella. Etelästä muut-
tanut Mikael on tyytyväinen, sillä työkavereista 
muodostui kätevästi myös kaveripiiri. Tai parem-
minkin perhe, tukiverkko arjessa ja juhlassa.

On muuten aikamoista sattumaa, että Mikael 
edes on hotellissa töissä. Suunnitelmissa oli lähteä 
opiskelemaan kaupallista alaa, mutta hän ei saanut 
opiskelu paikkaa. Vaihtoehdoiksi jäi odottaa vuosi 
tai valita jotain muuta. Ravintola- ja matkailualalla 
oli vapaita opiskelupaikkoja, sieltä Mikael sitten 
bongasi vastaanottovirkailijan tutkinnon.

Hotellin vastaanotto tulee olemaan Mikaelin 
välietappi, päättäväinen kaveri aikoo luoda uraa 
pomoksi asti. Haaveissa välkkyy oma yritys tai 
hotellin päällikön työ.

– Jos ura ei tästä vuosien päästä etene, niin 
täytyy sitten vaihtaa alaa, hän selittää pelistrate-
giaansa.

Vuonna 2017 SM-kultaa Seinäjoki Unitedissa 
voittanut Mikael aikoo tänä vuonna uudestaan 
mestariksi. Hauska sivujuonne on, että myös hänen 
isänsä pelaa samassa joukkueessa.

Eepee on muutenkin ollut merkityksellinen 
paikka Mikaelin elämässä.

– Löysin täältä työpaikalta avopuolisoni, hän 
hymyilee silminnähden tyytyväisenä. ○

Eepeeläinen

Kuka? 
Mikael Hämäläinen työs-
kentelee Eepeen hotellien 
vastaanotossa ja pelaa SM-
sarjassa maahockeyta.

Koska? 
Tuli Eepeelle kesätöihin 
2017 ja jäi sille tielle. Oli 
välillä armeijassa ja palasi 
takaisin tammikuussa 2020.

Kuinka? 
”Tavoitteena on, 
että jokainen lähtee 
hotelleistamme 
onnellisempana kuin on 
sinne tullessaan.”

Lue, miten 
Mikael päätyi 

hotellialalle

Pääkaupunkiseudulta Seinäjoelle muuttanut Mikael Hämäläinen tietää olevansa 
parhaimmillaan, kun on niin sanotusti tilanne päällä. Jos asiakkaan takana jono 

kasvaa, korostuu vastaanottovirkailijan palvelutaitojen merkitys.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN 

Stadin kundista 
heinäkengäksi

eepeeläinen
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Rakentamisen 
aitiopaikalla
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Teuvan kunnanhallituksen puheenjoh-
taja Esko Lehtimäki seuraa uuden S-
marketin rakentumista aitiopaikalta.

– Meidän tilukset sijaitsevat kaupan 
naapurissa, joten päivittäin tulee seurattua 
rakentamisen edistymistä. Olen muutaman 
kerran käynyt juttelemassa rakentajienkin 
kanssa, hän kertoo.

Kunnan päättäjänä hän iloitsee, kun 
 Eepee tällä tavoin osoittaa tukevansa 
teuvalaista elämänmenoa. Lisäksi val-
takunnan tason politiikassa vaikuttava 
Lehtimäki on pannut ilolla merkille, että 
maaseutukuntien palveluiden ylläpitämi-
nen on Eepeelle tärkeä arvo.

Teuvalla on 
tällä hetkellä 
noin viisituhatta 
asukasta. Palvelu-
valikoima on 
Lehtimäen mukaan 
kohtuullisen hyvä, 
muun muassa kaksi 
ruokakauppaa 
 kirkonkylässä ja 
kaksi myös kylillä. 
Uusi S-market 
luonnollisesti ko-
hentaa nykytasoa. 

Lehtimäelle S-market on lähikauppa, 
josta on helppo hakea päivittäiset ostokset. 
Lisäksi hän uskoo, että uusi kauppa saa 
hyvää vipinää muihinkin paikkakunnan 
kauppaliikkeisiin. Ei tarvitse lähteä kilo-
metrien päähän ostoksille naapurikaupun-
keihin Kauhajoelle tai Kurikkaan.

– Minusta on hienoa, että Eepee näin 
rakentamalla sitoutuu Teuvan kehittämis-
työhön, hän kiittää.

Teuvan uusi ja isompi S-market 
valmistuu pala palalta

Teuvalla on meneillään Eepeelle historiallinen projekti, kun täysin uutta S-marketia 
rakennetaan vanhan marketin tontille kaupan palvellessa asiakkaita läpi rakennusurakan.

TEKSTI IIDA-MARIA LAURI KUVAT SAMU LEHTINEN

E epeen vuoden 2021 suurin investointi on Teuvan 
uusi S-market, joka rakentuu vanhan marketin 
tontille  tämän vuoden joulukauppaan. 90-luvul-

la kantatie 67:n varteen Teuvan keskustasta muuttanut 
market puretaan kokonaisuudessaan uuden tieltä. 

Ensimmäistä kertaa Eepeellä uusi myymälä rakenne-
taan vuoroin vanhaa purkaen ja uutta rakentaen.

– Rakentaminen alkoi viime vuoden lopulla, kun 
osa vanhaa kiinteistöä purettiin ja myymälä tiivistet-
tiin pienempään neliömäärään. Puretun osan paikalle 
rakennetaan uutta myymälää, jonka tiloihin muu-
tamme ennen juhannusta. Tämän jälkeen loputkin 
vanhasta kiinteistöstä puretaan ja uutta myymälää 
laajennetaan. Myymälä valmistuu kokonaisuudessaan 

tämän vuoden joulukauppaan, marketpäällikkö Alf 
Grannas kertoo.

Suuri merkitys koko paikkakunnalle
Uudella S-marketilla on Alfin mukaan valtava merkitys 
5 000 asukkaan Teuvalle, jonka keskustaan ei ole raken-
nettu uutta vuosiin.

– Asiakkaat kyselevät päivittäin, miten rakennustyöt 
sujuvat ja milloin muutamme uusiin tiloihin. Pienellä 
paikkakunnalla palveluita arvostetaan ja täysin uusi 
kauppa on suuri asia koko yhteisölle. Käyn itsekin vii-
koittain kurkkimassa rakennustyömaan etenemistä.

300 neliötä vanhaa myymälää suurempi uusi S-
market on ilmeeltään tyylikkään tummanharmaa, jota 

Olen pannut ilolla 
merkille, että  
maaseutukuntien 
palveluiden   
ylläpitäminen  
on Eepeelle  
tärkeä arvo.

värikkäät osasto-opasteet ja tuoretuotteet rikkovat. Myy-
mälätekniikka ja kylmäkalusteet tulevat olemaan ener-
giatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Lisäneliöt tuovat 
mukanaan entistä laajemman päivittäistavaravalikoiman ja 
uusia palveluita, kuten paistopisteen, appelsiinimehuko-
neen ja pikakassat.

– Palvelemme jatkossa paremmin sekä paikkakuntalaisia 
että kesäisin ohi ajavaa mökkikansaa, joka matkalla saaris-
toon ja rannikolle pysähtyy meillä ostoksilla, Alf iloitsee.

Uusi työympäristö antaa buustia
S-market Teuvan koko henkilökunta odottaa uutta myymä-
lää innoissaan. Myyjä Niina Pollari odottaa uusien palve-
luiden mukanaan tuomaa vaihtelua omaan työn kuvaan ja 
myymälän uutta ilmettä.

– Odotan todella paljon asiakkaiden reaktioita, kun pää-
semme muuttamaan ja ihmettelemään uutta kauppaa. Myös 
uudet henkilökunnan sosiaalitilat ovat tärkeä asia meille 
työntekijöille.

Niina ja kollega Ville Hakala ovat yhtä mieltä siitä, että 
ilmeeltään nykyaikainen myymälä on tervetullut päivitys 
vanhaan marketiin ja sen keltavoittoiseen värimaailman, 
jonka on jo aika jäädä historiaan.

– Työympäristön muuttuminen ja koheneminen tuo aina 
uutta buustia tekemiseen. Odotan eniten sitä kokonaisuut-
ta, kun kaikki on uutta lattiasta kattoon ja kaupan yleisilme 
on raikkaan moderni, Ville miettii.

Lähikaupan valikoimaa ja palvelua arvostetaan
S-market Teuvan kanta-asiakas Elsa Piippo odottaa uutta 
kauppaa innolla:

– Hienossa kaupassa on mukava asioida. Olen innokas 
ruoanlaittaja, joten odotan erityisesti myös laajentuvaa 
valikoimaa. Olen ollut tähänkin asti tyytyväinen, mutta 
suurempi valikoima esimerkiksi tuoreissa lihatuotteissa on 
aina tervetullut.

Terttu Hautamäki on niin ikään kaupan kanta-asiakas. 
Hän odottaa uudelta kaupalta erityisesti paistopistettä, josta 
saa kauppareissulla uunituoretta leipää mukaan.

– Tämä on ollut tähänkin asti todella hyvä kauppa ja 
kohta se on vielä parempi. Toivon, että palvelu pysyy yhtä 
hyvänä jatkossakin ja henkilökunta auttaa eri tuotteiden 
löytämisessä uusilta paikoilta. ○

Elsa

Alf

Niina
Ville

Terttu

Palvelemme jatkossa paremmin  
sekä paikkakuntalaisia että kesäisin 

ohi ajavaa mökkikansaa.
– Alf Grannas

uudistumme
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voi hyvin Matti Räsänen
TYÖHYVINVOINTIPÄÄLLIKKÖ 
SOK HR-KETJUOHJAUS

Matin osaamisalueisiin 
kuuluvat työhyvinvoinnin 
johtamisen lisäksi muun 
muassa ratkaisukeskeinen 
työyhteisösovittelu ja 
henkilöarvioinnit. Hänellä on  
18 vuoden kokemus erilaisista 
henkilöstöhallinnon tehtävistä 
S-ryhmän eri yrityksissä.

”Ikäjohtaminen 
on elämänvaihe-
johtamista, jossa 
biologinen ikä ei 
kerro kaikkea.” Miten tukea yksilöä 

haasteellisissa 
tilanteissa?

1 Uskalla rohkeasti kohdata 
ihminen – varhainen 

välittäminen on hyvä perusta.

2 Älä oleta, vaan kysy ja 
kuuntele. Parhaat ratkaisut 

syntyvät yleensä henkilöltä 
itseltään ja yhteisesti 
keskustellen.

3 Kannusta vahvuuksien ja oman 
oivaltamisen kautta – näin 

motivoit ihmistä ottamaan myös 
vastuun itsestään.

4 Joskus ihminen tarvitsee 
tilanteessaan ulkopuolisen 

henkilön näkökulmia – 
ohjaa henkilö matalalla 
kynnyksellä hakemaan apua 
työterveyshuollosta.

– Perehdyttäjän pitkä työkokemus ei aina takaa 
onnistunutta lopputulosta. Olennaista on, osaako 
hän siirtää merkityksellistä tietoa eteenpäin ja 
luoda mahdollisuuksia työntekijän hyvään kas-
vuun, Räsänen huomauttaa.  

S-ryhmän teettämä konkaritutkimuskin sen 
kertoo, että yli 55-vuotiaat arvostavat työyhteisös-
sä hyvin samankaltaisia perusasioita kuin muut 
työntekijät: oikeudenmukaista kohtelua, hyvää 
johtajuutta, työkavereita ja avointa ilmapiiriä sekä 
luottamusta työpaikan pysyvyyteen. 

Räsänen lisää, että Eepeellä on työtyytyväisyy-
dessä erittäin hyvä tilanne, kun verrataan koko 
S-ryhmää. Se kertoo osaltaan, että elämänvaihe-
johtamisessa ollaan oikealla tiellä. ○

SOK HR-ketjuohjauksen työhyvinvointipäällikkö Matti Räsänen 
kannustaa työpaikoilla avoimeen keskusteluun myös ikäjohtamisen 

kysymyksistä. Ei ole olemassa parasta työikää, vaan jokaisessa 
elämänvaiheessa on oikealla asenteella omat vahvuutensa. 

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Elämänpyörä 
haastaa johtajuuden

Työntekijän biologinen ikä ei aina kerro 
terveydestä tai elämäntilanteesta. Siksi 
esimiehen tulisi lähestyä jokaista erikseen 
ja kuunnella, mikä juuri tässä elämän-

vaiheessa askarruttaa. 
– Toki on selkeitä ikäluokkia, joissa asiat 

tapahtuvat samalla syklillä. Esimerkiksi kun 
nuoret siirtyvät opiskelusta töihin ja alkavat 
perustaa perhettä, silloin moni kohtaa samanlaisia 
haasteita eri elämänalueiden yhdistämisessä, SOK 
HR-ketjuohjauksen työhyvinvointipäällikkö Matti 
Räsänen kertoo.

Kun työntekijä ikääntyy, hänen sosiaalinen 
 ympäristönsä muuttuu. Esimerkiksi lasten kas-
vaessa ja muuttaessa omilleen tulee kotitöiden 
sijaan lisää vapaa-aikaa. Silloin ihminen saattaa 
tarkastella työuraa kriittisesti. Miten olen onnistu-
nut toteuttamaan unelmani? Onko jotain merkittä-
vää jäänyt tekemättä?

Kuten niin monessa asiassa, myös työtyytyväi-
syydessä korostuu motivaatio. Räsänen näkee, että 
sen voima on merkittävä läpi eri elämänvaiheiden.

– Jos ei pysty enää motivoitumaan työstään, 
voi tulla katkeruus. Halutaan löytää syyllisiä ja 
syitä, miksei omat unelmat toteutuneetkaan niin 
kuin oli kuvitellut. Ja kun peiliin katsominen on 
vaikeaa, syylliseksi kelpaa perhe tai työnantaja, 
hän kuvailee.

Monimuotoisuudesta 
apua myös asiakkaille
Meistä jokaisella on erilaisia vahvuuksia työuran 
eri vaiheissa. Myös työtä koskevat odotukset ja 

suhde työhön muuttuvat ajan myötä. Hyvä esimies 
tunnistaa nämä kehityspolut ja osaa oikealla taval-
la vahvistaa ja tukea kulkijaa.

Räsänen korostaa työyhteisöissä monimuotoi-
suutta, se sisältää tasa-arvoisen suhtautumisen 
paitsi ikäkysymyksiin, myös muihin asioihin ja 
ominaisuuksiin. 

– Kun työpaikalla vallitsee hyväksyvä ja 
 arvostava kulttuuri, se heijastuu väistämättä myös 
asiakkaiden kohtaamisiin ja näkyy parempana 
palvelukokemuksena.

Työelämä on muutoksessa, vallalla on työn ja 
vapaa-ajan tietynlainen polarisoituminen, jossa 
korostuvat äärimmäisyydet. Räsänen muistelee, 
kuinka ennen piti tehdä töitä ansaitakseen elanton-
sa ja vasta sen jälkeen miettiä vapaa-ajan viettoa.    

– Nyt nuo kaksi limittyvät monen elämässä, 
erityisesti nuoret mutta myös kaikenikäiset halua-
vat toteuttaa itseään muutenkin kuin työurallaan.

Työvuorosuunnittelukin 
on ikäjohtamista
Hyvä ikäjohtaminen näkyy esimerkiksi työvuoro-
suunnittelussa. Se palvelee liiketoimintaa ja koko 
yksikköä, mutta huomioi myös yksilöt. Yötyön 
kuormittavuus ei sovi kaikille tai fyysisesti raskas 
työ saattaa olla liikaa, varsinkin ikääntyessä. Vas-
taavasti pienten lasten vanhemmilla on haasteensa 
työaikojen suhteen.

Perehdyttäminen on tärkeä vaihe, silloin työn-
tekijä saa ensikosketuksen työpaikan kulttuuriin 
ja tapoihin toimia. Samalla olisi hyvä käydä läpi 
tasa-arvoisen työilmapiirin merkitystä.
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Peter Mattas maksaa 150 euron os-
tokset Kauppakassin tiskillä Hyl-
lykalliolla. Seuraavassa hetkessä 

on jo auton peräluukku auki ja kolme 
laatikollista arjen ruokatarvikkeita mat-
kalla Vaasaan. Kerran viikossa toistu-
vasta rutiinista on vuodessa tullut arjen 
helpotus, josta perhe ei enää luovu.

– En kaipaa millään tavalla kaupassa 
juoksemista. Vaimoni Lotta tekee verk-
kokauppaan tilauksen ja minä noudan 
tavarat kotiin työpäivän päätteeksi. 
Samalla kulkee oma pieni lähetys 
anopille, joka on 90-vuotias ja asuu 
yksin, hän sanoo.

Mattakset asuvat Vaasan Mustasaa-
ressa, joten lähempääkin ruuan verkko-

Kaikki toiveet täyttävä 
palvelu teki vaasalaisesta 
Mattaksen perheestä 
Prisman Kauppakassin 
vakiasiakkaita vuosi sitten.

TEKSTI ANNE KOHTALA  
KUVA SAMU LEHTINEN

Kauppakassi  
nappasi paikkansa

Eepeen kaupallinen johtaja Jari Palo on tyy-
tyväinen Prisman Kauppakassin volyymiin. 
Tavaratalon katon alla toimiva verkko kauppa 

on myynniltään keskisuuren Salen luokkaa, ja 
Tarja Pinolehdon vetämä tiimi on osoittautunut 
huippuporukaksi. Selvää on, että myös koronan 
jälkeen ruoan verkkokauppaa tarvitaan.

– Suuri osa asiakkaista on kiireisiä perheel-
lisiä, joille tämänkaltainen palvelu on tarpeel-
linen jatkossakin. Osa on kuitenkin koronan 

takia kotona pysyviä 
riskiryhmäläisiä, jotka 
todennäköisesti tulevat 
palaamaan normaaliin 
kauppa-asiointiin. 
Varsinkin ikäihmisille 
ruokakaupassa käynti 
on päivän piristys, Palo 
toteaa. 

Verkkokaupasta tilattuja kauppakasseja on 
ollut viikoittain yli 600. Tuon keräämiseen 
tarvitaan tusinan verran väkeä ja satunnaisesti 
enemmän. Haastavinta on tällä hetkellä se, että 
tosi moni haluaa kauppakassinsa perjantaina. 
Sille päivälle on luotu lisää aikaikkunoita, jotta 
voidaan palvella mahdollisimman montaa asia-
kasta.

Noutopiste tuo lisää volyymia
Palo pitää Eepeen kauppakassitoteutusta onnistu-
neena. Erityisesti henkilökohtainen palvelu nouto-
pisteellä on näyttänyt voimansa. Toinen mahdol-
lisuus olisi ollut laittaa kaupan seinälle luukkuja, 
joista asiakkaat olisivat hakeneet kauppakassinsa.

– Meillä on palveluun perustuva noutopiste 
ja suuri kylmiö, johon mahtuu paljon kauppa-

Koronan kovissa aalloissa viime 
keväänä aloittanut Prisman 
Kauppakassi on vuodessa 
vakiinnuttanut paikkansa 
markkinoilla. 

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

kasseja. Se antaa volyymiedun, kylmiöön 
mahtuu paljon enemmän kuin jakeluluukkuihin, 
hän toteaa.

Tällä hetkellä Prisman Kauppakassilla on 
noutopisteet myös S-market Joupissa ja Ala-
kylässä. Suunnitelmissa on loppuvuodesta avata 
kolmas noutopiste S-market Törnävälle.

– Kyllä tämä on tullut jäädäkseen, se on jo nyt 
osoittanut tarpeellisuutensa. Kauppa kehittyy ja 
tarvitsee uusia palvelumuotoja, joista ruoan verk-
kokauppa on hyvä esimerkki, Palo toteaa.

Suunnitelmallisuutta arjen pyörittämiseen
Kauppakassitiimiä alusta saakka vetänyt Pino-
lehto kertoo, että suurin yllätys on ollut palvelun 
suosio. Toki korona on tehnyt osansa, mutta 
lisäksi on syntynyt iso vakiintunut käyttäjäjoukko, 
mikä on positiivinen juttu.

– Saamme asiakkailta usein kehuja, kuinka 
mahtava apu tämä on arjen pyörittämiseen. 
Palvelun avulla lisääntyy myös ruokaostosten 
suunnitelmallisuus, kun heräteostokset jäävät 
pois.

Ruoan verkkokaupassa keskimääräinen ostos 
on suurempi kuin paikan päällä kaupassa asioi-
vien. Suosikkituotteita ovat banaanin, maidon 
ja jauhelihan lisäksi tomaatit ja kurkut. Sel-
keästi näkyy, että asiakkaat suosivat kotimaisia 
tuotteita. 

Edellinen tilaus jää kätevästi näkyviin verkko-
kauppaan ja sitä muokkaamalla saa nopeasti 
uuden tilauksen sisään. Kauppakassitiimin 
työpäivät ovat hektisiä, erityisesti perjantaisin on 
todella vipinää.

– Meillä on hyvä yhteishenki, 
porukka venyy tarvittaessa. Jos 
työaika loppuu kesken ruoka-
keräyksen, työ tavataan hoitaa 
loppuun saakka.

Pinolehto uskoo, että 
tulevina vuosina palvelu kasvaa 
vain entisestään ja noutopisteitä 
tulee lisää. Keräilyn laajentamis-
ta myös joihinkin maakunnan 
S-marketeihin pohditaan. ○

kauppoja löytyisi. Peter on kuitenkin 
töissä Nurmossa Kauppa kassin naa-
purissa – ja lisäksi palvelu vei voiton 
muista vaihtoehdoista.

– Koronapandemian alkaessa reilu 
vuosi sitten kokeilimme useita eri 
paikkoja, mutta kun tämä piste keväällä 
avattiin, ei muita tarvinnut enää harkita. 
Täällä on aivan uskomattoman hyvä 
palvelu: ruuat kärrätään suoraan autoon 
ja henkilökunta on aina palvelualttii-
na hymyssä suin. Onhan se nyt aivan 
toisenlaista siihen verrattuna, että 
noutaisi ruuat jostain jakelulaatikosta, 
hän kiittää.

Maksu ilman luottokorttihässäkkää
Henkilökohtaisen palvelun lisäksi 
Peter – tai oikeastaan hänen vaimonsa 
– peukuttaa Kauppakassin tilausjärjes-
telmää.

– Lotta luo tai kopioi perustilauksen 
aina kerran viikossa ja täydentää sitä 
pitkin viikkoa. Järjestelmästä kätevän 
 tekee etenkin se, että luottokorttitietoja 
ei tarvitse jatkuvasti syöttää, kun ostok-
set maksetaan täällä paikan päällä.

Tärkeänä palveluna Peter pitää myös 
mahdollisuutta esittää toiveita.

– Pyydämme aina kylmätavarat 
yhteen laatikkoon, josta voin siirtää ne 
kylmälaukkuun. Se toive toteutuu aina. 
Joskus perunat olivat hirveän pieniä. Ei 
ole tarvinnut kuin kerran pyytää, niin 
siitä lähtien nekin ovat olleet sopivan 
kokoisia.

Entä kehitettävää – varmasti jotain 
voisi tehdä vieläkin paremmin?

–  Järjestelmän ryhmittelyä voisi pa-
rantaa. Jos roskapussirullat ovat joskus 
hukassa fyysisessä kaupassa, niin kyllä 
tällaisia harvemmin tarvittavia tarvik-
keita joutuu etsimään järjestelmästäkin, 
hän sanoo.

Mattaksien 14-vuotias kuopus asuu 
vielä kotona, joten perheessä on kolme 
suuta ruokittavana. Viikoittainen 
kauppakassilasku pyörii 150 – 200 euron 
tienoilla. Lisäksi he hakevat pienet 
täydennykset lähikaupasta.

– En osaa sanoa, onko kauppalasku 
pienentynyt, mutta ainakin kaupassa 
käynti on tällä systeemillä tuhannesti 
helpompaa, Peter kiittää.

Työpäivät ovat  
hektisiä, erityisesti 

perjantaisin on todella 
vipinää.

Janni Partanen ja koko Kauppa-
kassin henkilökunta saavat vuolaat 
kiitokset vakiasiakkaalta Peter 
Mattakselta. ”Mistään ei saa näin 
hyvä palvelua”, hän sanoo.

”Kylmätavarat 
omaan laatikkoon”

ajassa
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Jäsenalue ykkösen uusi edustaja, 
kauhavalainen yrittäjä Har
ri Ojanperä asuu avovaimon-

sa kanssa Alahärmän puolella 
lähellä Ylihärmän rajaa. Heille 
osuus kauppa on ruokakauppa, ja on 
tär keää saada palvelu mahdollisimman 
läheltä.

– Normaaliaikoina ajan työkseni paljon ympäri Suo-
mea, silloin myös Bonukset tankkaamisesta ovat merkit-
tävä asia, robottibisneksessä mukana oleva mies toteaa.

Ajatus Eepeen luottamustehtävästä oli muhinut Ojan-
perän mielessä jo pitkään.

– Kun on maalla asunut, niin ainahan se Eepee on 
ollut mielessä. Lähden kiinnostuneena katsomaan, 
miten päätöksenteko toimii kaupan alalla, kunnallis- ja 
 maakuntapolitiikassa vaikuttava mies toteaa.

Edustajistossa hän aikoo toimia tuttuun tapaan-
sa:  kysyä kysymyksiä ja nostaa esille tärkeitä asioita. 
Ehdokas asettelun yhteydessä antamassaan paikallis-
toiveessa hän toivoi, että Eepeen palvelut pysyisivät 
laajoina maaseudulla.

– Eepee on panostanut myymälärakennuksiin hyvin 
myös pienillä paikkakunnilla. Lähellä sijaitseva S-market 
on paitsi ruokakauppa, myös merkittävä sosiaalisen 
kanssa käymisen paikka, hän korostaa.

Uudet edustajat:

Harri Ojanperä, yrittäjä, Kauhava 
Marjatta Hautala, KM, opettaja, Kauhajoki  
Janne Autio, maatalousyrittäjä, Kauhava  
Jenni Hyyppä, myyntipäällikkö, tradenomi 
(YAMK), Seinäjoki  
Lasse Rajala, yrittäjä, agrologi (AMK), Lapua  
Harri Salonen, lääketieteen tohtori, sydän- ja 
verisuonikirurgi, Kurikka  
Michaela Esch, yksityisyrittäjä, Närpiö  
Annukka Annala, FM, kansanedustajan 
 avustaja, Kauhava  
Nora Nevala, myyntipäällikkö, Seinäjoki  
Aki Ruotsala, palvelujohtaja, ekonomi, 
 Seinäjoki  
Tero Ojala, maatalousyrittäjä, Ilmajoki  
Johanna Nelimarkka, maanviljelijä, Alajärvi  
Hanna-Leena Pihlajaniemi, toiminnanjohtaja, 
Kristiinankaupunki  
Hannu Ilomäki, työpäällikkö, Seinäjoki  
Tanja Mäkelä, sairaanhoitaja (AMK), Kurikka 
Ano Halla-aho, maanviljelijä, konemyyjä, Soini  
Anja Heinänen, eläkeläinen, Kristiinankaupunki  
Arja Hoikka, myymäläpäällikkö, Seinäjoki  
Anita Ammesmäki, myyntikoordinaattori, 
eläkeläinen, Vimpeli  
Anni Kärkölä, ajoneuvoasentaja, vartija, 
 Seinäjoki  
Jaana Korkeamäki, toimialasihteeri, Teuva  
Jari Laukkonen, maatalousyrittäjä, Kauhava  
Mikko Savola, kansanedustaja, Ähtäri  
Hannu Vastamäki, myyjä, Kurikka  
Sami Keskinen, palomies, rakennusmestari, 
Kurikka 
Minna Lounatvuori, KTM, Seinäjoki 
Pekka Kangasluoma, diplomi-insinööri, 
 Seinäjoki  
Johanna Kankaanpää, emäntä, Ähtäri
Jani Kantokoski, vanhempi konstaapeli,  
turvallisuuspäällikkö, Seinäjoki

Uudelleen valitut:

Anna Mäki-Paavola, yrittäjä, Seinäjoki
Timo Tuuri, ekonomi, fysioterapiayrittäjä, 
Ilmajoki 
Esa Perttu, talouspäällikkö evp, Seinäjoki,
Seppo Perkiö, taksiautoilija, yrittäjä, Seinäjoki
Aira Rantanen, eläkeläinen, Kurikka
Pirjo Aittoniemi, yleislääketieteen erikois-
lääkäri, seurakuntaneuvos, Seinäjoki
Katja Pasto, myyjä, Alavus 
Kaj Erlands, maatalousyrittäjä, Teuva 
Antti-Kalle Levijoki, diplomi-insinööri, Alajärvi 
Ilmari Ylä-Autio, varatuomari, liikuntaneuvos, 
Seinäjoki 
Johanna Reinilä, muistihoitaja, Ilmajoki 
Matias Peltonen, vastaava puhdistamonhoitaja, 
Kauhava 
Risto Mattila, yrittäjä, Kauhava 
Marjatta Seppä-Lassila, sisätautien kirurgian 
ja psykiatrian sairaanhoitaja, Kauhava 
Veli Hautaniemi, maanviljelijä, Karijoki 
Johnny Grandell, myyntipäällikkö, Närpiö 
Juho Raumanni, maanviljelijä, eläkeläinen, 
Ilmajoki 
Virpi Lahtinen, marketpäällikkö, Alajärvi
Jukka Vihriälä, valtiopäiväneuvos, Seinäjoki 
Kaisu Kupari, eläkeläinen, Seinäjoki 
Roger Björknäs, maanviljelijä, 
 Kristiinan kaupunki

Äänioikeuttaan käytti 28 704 henkilöä, joista  43 prosenttia äänesti verkossa  ja 57 postitse.

Edustajisto tuo asiakkaat 
päätöksentekoon
Haastattelimme uusien edustajien ääniharavat jokaiselta 
jäsenalueelta. Selvisi, että Eepeen merkitys on suuri niin 

lapsiperheiden arjessa kuin yksinasuvien yhteisöllisyyden 
vahvistajana. S-ryhmä on myös mainio digitaalinen 

säästöpossu, joka kerryttää jäsenilleen rahaa Bonuksina.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI 

Lähikauppa   vahvistaa 
 yhteisöllisyyttä

Jäsenalue kakkosen uusi ääni harava, 
seinäjokelainen TE-toimiston pal-
velujohtaja Aki Ruotsala elää 

Karhuvuoressa kiireistä lapsiperheen 
elämää. Alle kouluikäisten kahden 
lapsen vanhemmat tuntevat rahapussis-
saan, kuinka iso osa tilistä uppoaa ruokaan 
ja vaippa ralliin.

Valtakunnallinen vaikuttaja katselee yhteiskuntaa myös 
laajemmasta näkövinkkelistä, ja Eepeen edustajistoon hän 
aikoo tuoda mukanaan näkemystä perhe arjesta. Millaisia 
palveluja lapsiperheet tarvitsevat kehittyvältä kaupalta?

– Olen realisti ja katson, mitä kahdesti vuodessa 
kokoustava edustajisto voi saada aikaan. Odotan  yhdessä 
tekemistä ja yhteisöllisyyttä, hän pohtii.

Ruotsalan paikallistoiveet kohdistuvat perheisiin. Hän 
toivoo, että lähellä sijaitsevat S-marketit ryhtyisivät aktii-
viseen vuoropuheluun asiakkaiden kanssa. Reagoisivat 
nopeasti tarpeisiin esimerkiksi uusista tuotteista ja miksei 
myös palveluista.

– Meidän perheessämme tuli viime kevään korona-
aallossa tutuksi Prisman Kauppakassi. Se on erittäin hyvä 
uusi palvelu, hän kiittää.

Osuustoiminnallisuus on yritysmuoto, jonka kaltaista ei 
löydy näin suuressa laajuudessa muualta maailmasta.

– Osuustoiminnassa ihmiset omistavat  itselleen merki-
tyksellisiä asioita, kuten  Eepeen. Se on yhteisöllisyyden ja 
yhteis omistajuuden ruumiillistuma, hän kuvailee.

Kehittyvä kauppa 
lapsiperheille

Jäsenalue kolmosen tuore kasvo, 
närpiöläinen yrittäjä Micha
ela Esch asuu perheineen 

S- marketin naapurissa. Peltialan 
perhe yrityksessä hän on oppinut 
ajattelemaan liiketaloudellisesti, 
mutta pitää tärkeänä myös kaupan mui-
ta arvoja. Ja kieliasioita, niihin ei voi ruotsinkielises-
sä Närpiössä olla törmäämättä.

– Täällä puhutaan kymmentä eri kieltä, Närpiössä 
asuu paljon esimerkiksi vietnamilaisia ja bosnialaisia, 
hän muistuttaa.

Esch innostui lähtemään ehdokkaaksi, kun kysymys 
tuli sopivaan saumaan. Hän on lopettamassa

uraansa valtuutettuna, joten uudelle luottamus-
tehtävälle on hyvin aikaa. Paikallistoiveena  hänellä on, 
että Eepee olisi aidosti läsnä ihmisten arjessa kauppana, 
josta saa tarvittavat tuotteet läheltä.

Osuustoiminnassa perheenäidin mielestä ihan 
huippua on vihreä bonuskortti. Hänestä sen parempaa 
säästöpossua ei ole olemassa.

– S-ryhmä on viisas, kun se tavallaan pakottaa ihmiset 
laittamaan rahaa säästöön. Kun saan jokaisesta ostosta 
Bonuksia, voin myöhemmin hyödyntää niitä esimerkiksi 
matkustelussa. Yövyimme hiljattain  S-ryhmän hotellissa 
noilla Bonuksilla, hän kertoo. ○

S-ryhmä opettaa 
säästämään

Eepeen edustajisto 
2021–2024

Eepeen 
edustajisto:

•  Käyttää Eepeen ylintä 
päätösvaltaa

• Yhteensä 50 edustajaa
• 24 naista ja 26 miestä
•  Ensikertalaisia 29 ja 

jatkavia 21
• Edustajisto toimii 
äänitorvena osuuskaupan 
johdon suuntaan
• Huolehtii, että 
osuuskaupan palveluja ja 
etuja kehitetään omistajien 
toiveita kuunnellen

edustajisto
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Uudistus on meillä 
jokapäiväinen 

puheenaihe.
Aatu Hautamäki

Eepeen marketuudistukset jatkuvat tänä 
vuonna nopealla aikataululla. Ilmajoen ja 
Jalasjärven uudistukset valmistuivat alku-
vuodesta, ja nyt vuorossa ovat Kurikka 

ja Vimpeli. Kurikan S-marketin marketpäällikkö 
Olli Isoniemi ja apulaispäällikkö Aatu Hauta
mäki odottavat vappuna täyteen vauhtiin pääsevää 
 uudistusta innolla.

– Nyt on jo aikakin uudistua, sillä myymälä 
on yksittäisiä uusia kalusteita lukuun ottamatta 
palvellut tällaisenaan 14 vuotta. Meillä on ollut 
 tähänkin asti hyvät tilat työskennellä, mutta 
uudella ilmeellä ja uusilla kalusteilla on valtava 
merkitys asiakkaiden ja työntekijöiden viihtyvyy-
teen, Olli kertoo.

– Uudistus on meillä jokapäiväinen puheen-
aihe, mikä kertoo hyvin siitä, kuinka paljon koko 
henkilökunta sitä odottaa, Aatu jatkaa.

Molempien myymälöiden yleisilme muuttuu 
sinikeltaisesta modernin tummanharmaaseen, joka 
on tuttu jo uudistetuista Eepeen 
marketeista. Kaikki myymälä-
kalusteet vaihdetaan uusiin, ja 
avoimet kylmälaitteet väistyvät 
ovellisten ympäristöystävällis-
ten kylmäkalusteiden tieltä.

Molempiin myymälöihin 
saadaan uudistuksen myötä 
myös itsepalvelukassat. Olli odottaa uudistukselta 
eniten uutta hedelmä- ja vihannesosastoa.

– Nykyisellään osasto ei ole paras mahdolli-
nen, sillä tuotteet meinaavat hukkua liian suuriin 
kalusteisiin, eikä hedelmien väriloisto pääse 
oikeuksiinsa. Uudet tummat ja kompaktit kalus-
teet nostavat tuotteet esiin ja tekevät osastosta 
toimivamman, Olli iloitsee.

Kurikan S-marketiin saadaan itsepalvelu-
kassojen lisäksi uutena palveluna myös 
appelsiini mehukone. Henkilökunnan toivoma 
uusi pullokone vapauttaa tilaa marketin pullon-
palautushuoneesta. Kaupan aulaan rakenne-

taankin täysin uusi vuokratila, mikä tuo uusia 
palveluita saman katon alle.

Laajennus parantaa valikoimaa Vimpelissä
Vimpelin S-marketissa uudistus on jo täydessä 
vauhdissa. Kauppa on palvellut nykyisellä paikal-
laan joulukuusta 2004 lähtien, ja nyt meneillään 
oleva uudistus on tarpeellinen päivitys 17 vuotta 
vanhaan myymälään.

– Moni ympärillämme oleva Eepeen kauppa 
on uudistunut viime vuosina, ja nyt on vihdoin 
meidän vuoromme. Uudistus on henkilökunnan 
ja asiakkaidemme yhteinen asia, josta kaikki ovat 
yhtä innoissaan. Asiakkaat huomaavat jokaisen 
pienenkin muutoksen, mikä kuvaa hyvin sitä, 
kuinka suuri merkitys tällaisella investoinnilla 
on paikkakuntamme asukkaille, marketpäällikkö 
Mari Humppi kertoo.

Suurin Vimpelin S-marketissa tapahtuva muu-
tos on myymälän laajennus. Myymälätila laajenee 

vajaalla 300 neliömetrillä, mikä 
vaikuttaa merkittävästi myymä-
län palveluvalikoimaan.

– Laajennuksen ansiosta pys-
tymme kasvattamaan päivittäis-
tavaravalikoimaa huomattavasti. 
Vimpeli on suosittu kesäpaikka, 
ja jatkossa pystymme palvele-

maan paremmin myös kesälomalaisia, mikä taas 
vaikuttaa koko paikkakuntamme vetovoimaan.

Asiakkaiden ohella uudistus on tärkeä asia 
koronan koettelemalle henkilökunnalle, joka 
joutuu tsemppaamaan remontin vaikeuttamissa 
työolosuhteissa.

– Luin hiljattain hyvän sitaatin, jossa todettiin, 
että henkilökunta ei ole tärkein voimavara, vaan 
ainoa. Tämä kuvaa minusta erinomaisesti sitä, 
kuinka tärkeää oman henkilökunnan ja heidän 
panoksensa arvostaminen on. Vaikka kauppa olisi 
kuinka hieno, ei se kanna pitkälle ilman omistau-
tunutta henkilökuntaa, Mari kiteyttää. ○

Kurikan ja Vimpelin 
S-marketit uudistuvat 

kesäkauppaan
S-marketit Kurikka ja Vimpeli uudistetaan loppukevään aikana kauttaaltaan 

modernin S-market-konseptin mukaisiksi. Vimpelissä myymälää  
myös laajennetaan huomattavasti. Uudistukset ovat henkilökunnan  

ja asiakkaiden yhteinen asia, jota odotetaan innolla.

TEKSTI IIDA-MARIA LAURI KUVAT SAMU LEHTINEN

Mari

Mari
Janika

Johanna

PäiviAnne

Mervi

Rosa

Olli
Aatu

Toukokuun alussa  
Vimpelissä tehtiin vahdinvaihto. 

Mari Humppi siirtyi marketkaupan 
ryhmäpäälliköksi ja Satu Sippola 

aloitti marketpäällikkönä.

Onnea Marille ja  
tervetuloa Satu!

uudistumme
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S-BRÄNDI UUDISTUU:

OLEMME PAIKALLISIA 
VASTUUNKANTAJIA

Vastuullisinta, mitä koronan kourissa voi tehdä, on yrittää pitää mahdollisimman 
hyvää huolta henkilöstöstä. Tasapuolisuus mahdollisuuksien mukaan 

lomautuksissa, avoin tiedottaminen ja nopea reagointi, näillä johtamisen   
keinoilla olemme siihen kaiken kaaoksen keskellä pyrkineet. 

Koronatunnelissa  
näkyy jo valoa

Uusi S-brändi rakentaa osuustoiminnasta kilpailuetua. Se vastustaa kohtuuttomuutta, 
kasvattaa merkityksellisyyttä ja nostaa koko ryhmän vastuunkantajan rooliin. Osana 
uudistusta päivitetään myös S-ryhmän ja  19 alueosuuskaupan visuaaliset ilmeet.

1 OLEMISEN AAKKOSET. S-brändi uudistuu vaiheittain ja 
vuoden 2022 kesään mennessä vanhojen tunnisteiden 
käyttö päättyy kokonaan. Eepeessä ensiaskelena on 

otettu uusi logo käyttöön kaikissa markkinointimateriaaleis-
sa. Brändi koostuu kaikesta siitä, mitä teemme, sanomme 
tai meistä sanotaan. Se antaa tekemisen, näkemisen ja 
olemisen aakkoset – visuaalisen ilmeen ja markkinointi-
materiaalien lisäksi kokonaisen ajatusmaailman. 

2 ASIAKKAAT OMISTAJINA. Osuustoiminnallisuus on 
ollut S-ryhmän suuri voima aina. Uusi brändi nostaa sen 
entistä kirkkaammin näkyviin. Se, että asiakkaamme 

ovat myös omistajamme, on poikkeuksellinen vahvuus.

3 VASTUUNKANTAJA. Yksi tavoitteista on tuoda esiin 
 S-ryhmän laajempi merkitys asiakasomistajien 
elämässä. Nostamme osuuskaupan roolia alueen ja 

hyvinvoinnin kehittäjänä sekä S-ryhmän yhteistä voimaa 
kotimaisena vastuunkantajana ja kohtuullisuuden puolesta 
toimijana. Kaupparyhmän menestyksen tuomat eurot käyte-
tään asiakasomistajien ja alueiden eduksi.

4 KOHTUULLISUUS JA KOHTUUTTOMUUS. Kohtuullisuut-
ta on, että asiakkaamme voivat käyttää tuotteitamme 
ja palveluitamme ilman, että se jää kukkarosta kiinni. 

Tarjoamme parhaan vastineen rahalle. Kohtuuttomuutta 
vastustamme muun muassa ottamalla ihmiset ja ympäris-
tön huomioon kaikissa päätöksissämme.

5 VASTUULLISUUS JA MERKITYKSELLISYYS. Missi-
omme mukaan teemme yhdessä paremman paikan 
elää. Olemme perinteisesti S-ryhmässä keskittyneet 

asiakas omistajaperheen saamaan taloudelliseen hyötyyn, 
kuten Bonukseen ja etuihin. Nyt tuomme niiden rinnalle 
yhteisen hyödyn konkretisoivia vastuullisia ja merkitykselli-
siä tekoja.

6 S OLET SINÄ. Myymälöissä näkyvä teksti muistuttaa 
asiakasomistajiamme siitä, että he voivat itse vaikuttaa 
valinnoillaan ja suosia vaikkapa kotimaisia ja vastuul-

lisia tuotteita. ”S olet sinä” voi myös kannustaa tulemaan 
meille töihin tai äänestämään osuuskauppavaaleissa.

7 SUKUNÄKÖISYYS. Tutusta S-Etukortin vihreästä vä-
ristä tulee koko ryhmän väri, joka nivoo asiakasomista-
juuden, yksittäiset osuuskaupat ja koko kaupparyhmän 

yhä vahvemmin yhteen. Ketjutunnuksiin muutos ei kuiten-
kaan vaikuta. Eli Eepeen logo muuttuu, mutta esimerkiksi 
S-marketin ja ABC:n logot säilyvät. Sukunäköisyys helpottaa 
asiakastamme tunnistamaan, että koko kaupparyhmä on 
tekojen takana.

8 OLEMME YHDESSÄ. S-brändi on kirkastettu yhdessä 
osuuskauppojen ja asiakasomistajien kanssa. Jokainen 
osuuskauppa oli mukana työstössä työpajojen kautta, 

ja asiakasomistajat vaikuttivat laajan tutkimusvaiheen aika-
na. Seuraavaksi me myös rakennamme S-brändiä yhdessä.

Jutussa on käytetty lähteenä Ässä-lehden artikkelia ”S – enemmän kuin kaupparyhmä”,  Marko Eriksson, SOK MEDIA

• Vihreä tunnusväri sitoo  
S-ryhmän yritykset yhteen. 

• Kuvamaailma näyttää 
todeksi persoonamme, joka on 
valoisa, aito, merkityksellinen 
ja ihmis läheinen.

• Tunnuksia on käytössä yksi, 
jolla on kolme roolia:  
S OLET SINÄ, S OLEMME ME 
ja S OLEMME ME YHDESSÄ. 
Ensimmäinen viittaa asiakas-
omistajiin, toinen alueosuus-
kauppoihin, kolmas koko 
ryhmään.

• Asiakasomistajuuden 
yhteydessä tunnus esiintyy 
totutusti vihreällä taustalla, 
alueosuuskaupan ja ryhmän 
yhteydessä vihreä S on valkoi-
sella tai kuvataustalla. 

Uusi S-brändi:

Tämän sivun  

taitossa on käytetty 

uuden S-brändin 

mukaisia fontteja ja 

värejä.  

vastuullisuusuudistumme

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
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Toimialapäällikkö Elina MäkiOpas pohtii, että 
nyt jos koskaan on ollut apua ravintola-alalla 
opitusta taidosta: kyvystä heittäytyä. Hetkessä 

eläminen on nyt koronan saneleva pakko, päätökset 
on tehtävä saatavilla oleviin tietoihin nojautuen.

– On vain luotettava, että sillä hetkellä oikealta 
tuntuva päätös on paras mahdollinen. Ja sitten poru-
kalla seisotaan sen takana, hän kuvailee nykymenoa.

Reilussa vuodessa on toki opittu paljon, varsinkin 
take away on hiottu huippukuntoon sopivine annok-
sineen ja kuljetuksineen. Se on pyörinyt kevään ajan 
hyvin, mutta on konseptiltaan yllätyksiä täynnä.

– Kun ei koskaan voi tietää, tuleeko puhelimitse 
kymmenen hengen vai yhden hengen tilaus. Perintei-
sessä ravintolasalissa tapahtuvassa palvelu tilanteessa 
asia on toisin ja asiakkaat myös varaavat pöytiä 
 ennakkoon. Näin varautumisen mahdollisuudet 
ovat, ainakin á la carte -ravintolassa paremmat. 

Hyvä lääke yllätyksiin on yhteistyö ja henkilö-
kunnan moniosaaminen. Raaka-aineet liikkuvat 

tarpeen tullen Hesburgerista ja ravintolasta toiseen, ja 
pienet täydennykset ravintolan kokille voi helposti 
hakea myös omista marketeista. 

– Moni työntekijä on korona-aikana kasvattanut 
osaamistaan perehtymällä ja tekemällä työvuoroja 

muualla kuin omassa yksikössään tai työpisteellään. 
Osaamisen kehittymisen kautta työtä on monipuoli-
semmin ja joustavammin saatavilla, nopeasti muuttu-
vissa tilanteissa tästä löytyy ihan mahtava apu reagoi-
dessa asiakaspaineen ja rajoitusten muutoksiin.

Suurin paine tulee Suomen poukkoilevasta rajoi-
tuspolitiikasta. Ei ole helppoa suunnitella työvuo-
roja, kun päätökset tulevat pahimmassa tapaukses-
sa alle vuorokautta aikaisemmin. Silloin on pitänyt 
luottaa intuitioon ja ottaa riskejäkin, että töihin kutsu-
tuille on asiakkaita, joille tarjoilla. Ravintolaa ei avata 
ihan päivässä: se vaatii henkilökunnan resursoinnin 
lisäksi työtä ja suunnittelua logistiikan, raaka-aineiden 
ja esivalmisteluiden kanssa. 

– Jokainen ravintolatyöntekijä ja esimies on var-
masti tehnyt parhaansa, että rajoituslainsäädännön 
vaatimat muutokset on pystytty toteuttamaan vas-
tuullisesti. Seuraamme tiiviisti AVI:n meille antamia 
ohjeita ja mietimme muutosten vaikutuksia päivittäi-
seen toimintaamme. Välillä tuntuu, että kristallipallo 
on totaalisen sirpaleina, mutta annetuilla eväillä 
on mentävä eteenpäin ja toivotaan parempia aikoja 
sekä selkeämpää rajoituslainsäädäntöä, Mäki-Opas 
huokaisee. ○

Hetkessä elävää suunnittelua

Tilausjärjestelmä 
tukee ennustein

Pätkäpäätöksiä 
ja lomautus -  
kiertoa

Odotamme kotimaan 
matkailijoita ja 
toivottavasti myös 
jotkut festarit 
toteutuvat.

Marketkaupan ryhmäpäällikkö Jussi Järvinen 
kertoo, että järjestelmäuudistukset tulivat juu-
ri sopivaan aikaan. Niiden avulla on pystytty 

ennakoimaan tilauksia entistä paremmin ja se on nä-
kynyt korona-ajan työssä.

Ennustepohjaisesti toimiva EP-tilausjärjestelmä 
perustuu siihen, että kaikki marketit hoitavat kotipe-
sän kuntoon niin, että hyllyissä olevat tavaramäärät 
täsmäävät järjestelmän tietoihin. Vastaavasti S-
ryhmän asiantuntijat syöttävät järjestelmään tilastot 
vuoden 2019 kevään menekeistä ja viime vuoden 
poikkeuksellisesta tilanteesta. 

– Sen jälkeen asiantuntijat lähettävät meille näke-
myksensä, miten tavaravirrat mahdollisesti kulkevat. 
Tänä vuonna ennustaminen on ollut tavallista haasta-
vampaa, kun koronan kolmannen aallon lisäksi pää-
siäinen oli normaalia aikaisemmin, Järvinen toteaa.

Tilausjärjestelmän tiedot tulevista tavaravirroista 
ohjautuvat myös keskitettyyn työvuorosuunnitte-
luun. Asiakasmäärien lisäksi tavaran kulku vaikut-
taa siihen, miten vuorot jaetaan. Järvinen korostaa 
vuoropuhelun tärkeyttä. Jos ennusteet eivät toteudu, 
vallitsevassa markkinatilanteessa on tapahtunut 
jotain. Silloin tiedon on tultava ryhmäpäällikölle, 
joka vie sen eteenpäin S-ryhmän tilaushallinnan 
asiantuntijoille.

Korona-aika on muuttanut merkittävästi asi-
akkaiden ostokäyttäytymistä. Ihmiset käyvät har-
vemmin kaupassa ja ostavat suurempia eriä, mikä 
näkyy tiettyjen tuotteiden kierrossa. Täyteen lastatut 
ostoskärryt vievät kassalla paljon enemmän aikaa ja 
pidentävät kassajonoja.

– Muutos jää osittain pysyväksi, kuten myös ruoan 
verkkokauppa. Ihmiset ovat oppineet, miten arkea 
voi helpottaa ruokaostosten osalta, Järvinen ennustaa.

H otellipäällikkö Merja Kivioja on kuluneen 
vuoden ajan tuskaillut pätkiksi muuttuneessa 
työarjessa. Original Sokos Hotel Lakeus jäi pe-

rinteiseen tapaan kolmen viikon joulutauolle, jonka 
jälkeen kaikki muuttui koronan kolmannen aallon 
takia.

– Katsoimme tammikuussa seuraavan kuukauden 
majoitusvarauksia ja päätimme pitää hotellin kiinni. 
Naapurissa sijaitsevan Vaakunan kapasiteetti on 
riittänyt hyvin.

Sama tilanne on toistunut helmikuussa ja maa-
liskuussa, ja epävarmuus on jatkunut huhtikuussa. 
Tämä on ollut kaikille raskasta, kun tieto lomau-
tuksista on tullut muutaman viikon aikajänteellä. 
Kahden hotellin majoituspalveluissa töissä olevien 
lomautukset on toteutettu tasapuolisesti kiertosys-
teemillä eli ne ovat jakautuneet kaikille vuorotellen.

– Porukka on suhtautunut tilanteeseen ymmärtä-
västi ja on ollut myös heitä, jotka ovat oman elämän-
tilanteensa niin salliessa ilmaisseet mahdollisuu-
tensa pitempään lomautukseen, jotta työkavereille 
riittää työtä, Kivioja kertoo.

Kesän lähestyessä toivo elää, että lisääntyneet 
rokotukset helpottaisivat sulkuja ja päästäisiin viime 
kesän kaltaiseen ”uuteen normaaliin”. Kivioja laittaa 
toiveensa heinäkuuhun ja syksyyn, jolloin elämä 
voisi asteittain palautua ennalleen.

– Seinäjoella ja lähiseudulla on paljon nähtävää, 
odotamme kotimaan matkailijoita ja toivottavasti 
myös jotkut festarit toteutuvat. Viime vuoden kesä-
tapahtumiin majoituksen varanneet ovat siirtäneet 
varauksensa tulevalle kesälle eli tulijoita kyllä olisi, 
hän toteaa.
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 Vakkarit tutusti 
oven takana
Miltä näyttää Apsin arki maskin takaa, kun 
ravintolat on suljettu? Palvelupäällikkö 
Jaana Ahlström ABC Kristiinankaupungista 
ja liikennemyymälätyöntekijä Amanda 
Korhonen ABC Lapualta kertovat kuulumiset 
omista tiimeistään.

Jaana Ahlström
PALVELUPÄÄLLIKKÖ, ABC 
KRISTIINANKAUPUNKI

Jaana vaihtoi vaatemyyjän 
töistä Apsille reilu 
kymmenen vuotta sitten. 
Välillä hänen vastuullaan 
on ollut marketin puoli, 
toisinaan ravintola. Viime 
syksynä hänestä tuli koko 
yksikön palvelupäällikkö ja 
liikennemyymäläpäällikön 
kakkonen.

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

Amanda 
Korhonen
LIIKENNEMYYMÄLÄ- 
TYÖNTEKIJÄ

Amanda aloitti Eepeessä 
pari vuotta sitten. Hän 
on tuttu kasvo ABC 
Seinäjoelta ja S-market 
Joupista. Viime kesänä 
hän muutti Härmään 
ja sai sopivasti paikan 
uudistuneelta ABC 
Lapualta. Toisinaan hän 
käy auttelemassa myös 
Kauhavalla.

Aina kun on edes yksi 
positiivinen ajatus päässä, 

niin sitten pärjää.
- Jaana Ahlström

Mitä kuuluu tänään?

JAANA: Tänään on ollut oikein hyvä työvire. 
Aamulla kuudelta vakkarit olivat tuttuun tapaan 
oven takana hakemassa kahvia ja pullaa. Ihanaa, 
että he tulevat, vaikka avoinna on vain Sale, take 
away ja vessat. Rekkakuskeja ja työmiehiä liikkuu 
aika mukavasti. Salesta haetaan matkaan evästä ja 
moni paikallinenkin tykkää tulla meille kauppaan, 
kun on hyvin tilaa ja rauhaa asioida.

AMANDA: Päällisin puolin hyvää, vaikka hieman 
jännittää, mitä koronatilanne tuo tullessaan. 
Pyöräytimme take away:n vauhtiin yhden yön 
varoitusajalla ja melkein koko à la carte -lista on 
käytössä. Uudistuksen yhteydessä rakennettu drive 
in -kaista on tullut tarpeeseen.

Miten poikkeustila on muuttanut työtäsi?

JAANA: Teemme samoja asioita kuin aina, mutta 
aivan toisin kuitenkin. Asiakkaita käy vähemmän 
ja tarvitsemme heidät kaikki. On erityisen 
tärkeää palvella viimeisen päälle. Työvuoroja on 
normaalia vähemmän, mutta lomautuksilta on 
toistaiseksi vältytty. 

AMANDA: On muuttanut aika paljon, monia 
pieniä asioita. Esimerkiksi aina, kun joku maksaa 
käteisellä, täytyy pestä kädet. Kukapa olisi 
osannut ennustaa, että sellainenkin päivä tulee.

Mikä auttaa teidän porukkaa jaksamaan 
poikkeusoloissa?

JAANA: Huumori ja positiivinen asenne. Tässä 
porukassa ei tarvitse nolostua tai ujostella. 
On lupa keskustella ja olla keskustelematta, 
työkavereista on tullut entistäkin tärkeämpiä. Aina 
kun on edes yksi positiivinen ajatus päässä, niin 
sitten pärjää.

AMANDA: Huumorilla mennään. Meillä on niin 
hyvä työporukka, se on kaikista tärkeintä. On kiva 
tulla töihin, kun vastassa ovat aina samat mukavat 
tyypit.

Miten Eepee on mielestäsi onnistunut 
poikkeustilan järjestelyissä? 

JAANA: Vähentyneet vuorot on jaettu todella 
reilusti kaikkien kesken ja vaikka asiat muuttuvat 
viime tipassa, tieto on kulkenut hyvin. Arvostan 
todella työpaikkaa, joka on järjestänyt myös 
korvaavaa työtä marketkaupan puolelta. 
Edellisen sulun aikana olin itsekin S-marketissa 
tuuraamassa. Tässä maailmantilanteessa saa olla 
kiitollinen joka päivä, kun saa tulla töihin.

AMANDA: Meidän päällikkömme Tina on 
hoitanut asiat todella hyvin. Hän on jakanut 
kaiken tiedon tiimille samantien, kun on saanut 
itse tietää. Samoin Workplace on osoittanut 
tarpeellisuutensa.

Mikä on ollut ikävintä poikkeusajassa?

JAANA: Huoli läheisistä ja työkavereiden 
jaksamisesta. Minulla on iäkkäät vanhemmat ja 
kuusi lasta, joista kaksi nuorinta asuu kotona. 
On ikävää, kun nuoret eivät voi nähdä kavereita, 
siitä voi pidemmän päälle aiheutua ongelmia.

AMANDA: Epävarmuus, ei voi tietää eikä 
ennustaa, tuleeko vielä sulkuja ja lomautuksia. 
Toisaalta nyt on nähty, kuinka huikea kyky 
ihmisellä on sopeutua uusiin ja yllättäviin 
tilanteisiin.

Mitä uutta teidän tiimi on oppinut? 

JAANA: Take away rullaa nyt aivan uudella 
voimalla kuin edelliskeväänä, koko à la carte 
-lista on käytössä, samoin vitriinituotteita 
lähtee asiakkaiden matkaan mukavasti. Tiimityö 
korostuu, kaikkien pitää osata tehdä kaikkea. 
Onneksi olimme jo aiemmin aloittaneet ”rajojen 
kaatamisen” Hesburgerin ja muun ravintolatyön 
väliltä.

AMANDA: Monia hyviä hygieniakäytäntöjä. 
Noutopöydässä ottimia vaihdetaan koko ajan 
ja ovenripojen pyyhkimisestä on tullut osa 
jatkuvaa rutiinia. Ihan hyvä, jos tämmöiset jutut 
jäävät arkeen jatkossakin. 

Miltä näyttää tuleva kesä?

JAANA: Toivotaan, että viime kesän tapaan 
epidemiatilanne rauhoittuu. Mutta aina pitää 
ajatella, että jos ei tämä kesä ole hyvä, niin ensi 
kesä on sitten.

AMANDA: Kiirettä on ikävä ja sitä odottaa, että 
kesällä ihmiset uskaltavat taas liikkua.

Mitä teet, kun tämä loppuu?

JAANA: Ulkomaanmatkat ovat aina olleet minulle 
tärkeä henkireikä. Nyt olen tullut harkitsevaksi 
enkä varmasti ensimmäisten joukossa lähde. 
Mutta kun tilanne rauhoittuu, jonnekin 
lämpimään mieli kaihoaa.

AMANDA: Läheisiä lähden tapaamaan, 
isovanhempia, sukulaisia ja kavereita ympäri 
Suomen. Asiakaspalvelutyö on kuitenkin 
sellaista, että ei viitsi ottaa riskejä. ○

Haastatteluhetkellä oli  
meneillään lähes koko Suomen kattava kol-

men viikon ravintolasulku. ABC-asemillamme 
vain marketit, take away ja vessat olivat 

avoinna. Seuraavalla viikolla Etelä-Pohjanmaa 
pääsi epidemiatilanteen perustasolle ja ABC 
Lapua sai avata ravintolansa asiakkaille. ABC 

Kristiinankaupungissa sulku jatkui,  
sillä Pohjanmaa luokiteltiin vielä  

epidemian kiihtymistasolle.

!

kysymyspari
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lukujen takana

+ 1,9 %

Kesäkauppa valmiina  
viimaan ja paisteeseen

TAMMI – MAALISKUU 2021

Myynti ja tuotot toimialoittain
Vertailuprosentti viittaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Kuinka kansa grillaa ja remontoi? Vietetäänkö kesää terassilla ja reissun 
päällä? Järjestetäänkö tapahtumia? Kuinka nopeasti rokotekattavuus saadaan 
hyvälle mallille? Miltä näyttää kesäkauppa 2021? Kaupallinen johtaja  
Jari Palo ja toimialajohtaja Juhamatti Aronen raottavat näkymiä.

Kuumaa vaihtoautojen aikaa
Autokaupassa kesä on kuumaa 
vaihtoautojen aikaa. Usein heinäkuussa 
Ess Autotalo pääsee etenkin käytettyjen 
autojen kaupassa ennätyslukuihin, 
kuten viime kesänä. Tähän varaudumme 
valikoimalla, joka on viimeisen päälle. 
Uskomme myös, että sankoin joukoin 
liikkeelle lähtevät kotimaanmatkaajat 
haluavat taittaa kilometrejä S-Etuhuollon 
ja Ess Katsastuksen läpikäyneellä 
autolla. ○

Muutos on jännittävä ponnistus
Ravintoloissa ja liikennemyymälöissä 
sulut ja uudelleenavaamiset vaativat 
valtavia ponnistuksia niin esimiehiltä, 
henkilöstöltä kuin kaupallisesti. 

Tilanteet muuttuvat hetkessä ja 
päätökset syntyvät viime minuuteilla. 
Sulut pelottavat, mutta yhtä jännittäviä 
ovat avaukset. Vielä emme tiedä, 
saammeko kesälläkään elää pysyvää 
tilaa. Joka tapauksessa meistä on 
kasvanut muutoksen mestareita –  
ja sen voimalla talouskin kääntyy vielä 
parhain päin.

Hotellihuone varataan ex tempore
Majoitus- ja kokouskauppa on edelleen 
jumitilanteessa ja odottaa hetkeä, että 
asiakkaat uskaltautuvat suunnittelemaan 
lomamatkoja ja kokoontumisia. 
Varausaikajänne on ollut lyhyt koko 
kevään ja myös kesä on vaikeasti 
ennakoitava. Voimme vain toivoa, että 
kotimaan matkaajat lähtevät liikkeelle ja 
tekevät hotelleihin lomasesongin viime 
kesän tapaan.

Terassikansa ja liikkuvat perheet 
tilkitsevät tapahtuma-aukkoa
Kesäkaupan onnistumisessa 
niin hotelleissa, ravintoloissa kuin 
liikennemyymälöissä on merkittävää, onko 
kesätapahtumia ja missä mittakaavassa. 
Tätä eivät nyt ratkaise asiakkaat tai 
järjestäjät, vaan rokotekattavuus.

Jos rokotteet eivät ehdi, tien päällä 
toivomme kääntyy perhematkaajiin 
ja terasseilla säiden haltijoihin.  
Toivottavasti kesä tuo tullessaan 
hieman viime kesää paremman lempeän 
lämpöaallon, joka täyttää terassit ja 
laittaa autokunnat liikkeelle.

+6,9 % –5,4 % –53,7 % – 13,3 %

Marketkauppa Liikenne- 
myymälät

Matkailu- ja  
ravitsemiskauppa Autokauppa 

Koko konserni 

112,5 M€
91,0 M€ 16,1 M€ 1,9 M€ 2,9 M€

Luvassa kaikkien aikojen 
grillauskesä
Marketkaupassa odotellaan lois-
tavaa kesää, sillä luvassa on hyviä 
hetkiä niin puutarhakaupassa kuin 
grillauspuolellakin. Prisman puutarha-
kauppa saa sopivasti lisää tilaa, kun 
Hankkija muuttaa pois rakennuksesta. 
Näin pystymme lisäämään kesäkalus-
teiden valikoimaa. 

Rautakaupassa on ollut mielen-
kiintoista kehitystä, kun ihmiset ovat 
innostuneet remontoimaan. Nähtä-
väksi jää, onko vielä kotona nurkkia 
kunnostettavana. Tosin viime vuoden 
huippulukuihin ei rauta-
kaupassa todennäköisesti 
ylletä. Kesän ruoka-
kauppaan vaikuttaa 
luonnollisesti 
vallitseva korona-
tilanne, joka on 
toivottavasti 
kevättä parempi. 
Korona ohjaa, mistä 
kalorit ostetaan.  

Vuosi sitten tähän aikaan odotettiin jo kärsimättömästi kesää ja sen muka-
naan tuomia rajoitusten purkuja: ravintoloiden, hotellien ja ABC-asemien  
avaamista, vauhdikasta puutarhakauppaa, elämän normalisoitumista.

Toiveet toteutuivatkin hienosti ja ihmiset lähtivät liikkeelle. Terassit täyt-
tyivät, perheet innostuivat lähimatkailusta ja grillit kotipuutarhoissa kävivät 
kuumana.

Tänä keväänä historia näyttää toistavan itseään, odotamme taas uutta alkua. 
Tällä kertaa kuitenkin monta askelta edellä.

Meillä oli uusien sulkujen varalle selvät sävelet take away -palveluista ja 
toimialojen välisestä ristiintyöskentelystä. Hygieniakäytännöistä on tullut uusi 
normaali. Lisäksi koronarokotukset siivittävät kuluttajien uskoa tulevaan. On 
ennustettu, että rokoteohjelma saataisiin kattavaksi kesän lopulla tai syksyllä, 
minkä jälkeen voimme toivoa kulutuskäyttäytymisen toipuvan ennalleen.

Pandemia on tehnyt näkyväksi kaupan merkityksen yhteiskunnan toimi-
vuudelle. Kaupan yleinen arvostus on kasvanut, mikä on vahvistanut myös 
työn tekijöiden kokemusta oman työn merkityksestä. Koko S-ryhmässä työtyyty-
väisyys on noussut kuormittavuudesta huolimatta ennätyslukemiin.

Siinä se onkin, Eepeen suurin voimavara. Yli 1 200 hengen joukko, jonka 
 voimalla olemme selvinneet ja selviämme yhdessä tästäkin. Kiitos kaikille 
 eepeeläisille upeasta asenteesta ja aurinkoista kesän odotusta.

Toimitusjohtaja
Kimmo Simberg

V id den här tiden för ett år sedan väntade man redan otåligt på sommaren 
och lättnaderna i restriktioner som den skulle föra med sig: öppna 
restauranger, hotell och ABC-stationer, livlig trädgårdshandel, en återgång 

till det normala.
Så blev det, och folket satte sig i rörelse. Terrasserna fylldes, familjerna blev 

ivriga på närturism och grillarna gick heta hemma i trädgården.
I vår verkar historien upprepa sig, vi väntar åter på en ny början. Nu har vi 

ändå hunnit mycket längre än i fjol.
Vi har klara planer om hämtmatstjänster och arbete i andra affärsområden om 

det vankas nya nedstängningar. De striktare reglerna för hygien har blivit det nya 
normala. Dessutom stärker vaccinationerna mot coronaviruset konsumenternas tro 
på framtiden. Man har förutspått att vaccinationsprogrammet skulle nå täckning 
under sensommaren eller hösten, varefter vi kan hoppas på att konsumtionen 
återhämtar sig.

Pandemin har åskådliggjort handelns betydelse för samhällets funktion. 
Handeln status har höjts rent generellt, vilket också har stärkt de handelsanställdas 
uppfattning om betydelsen som deras arbete har. Trots arbetsbelastningen har 
tillfredsställelsen i arbetet stigit till rekordhöjder i hela S-gruppen.

Och där har vi den, Eepees viktigaste resurs. Ett lag som består av över 1 200 
personer, som har kämpat oss så här långt och som klarar sig tillsammans också i 
fortsättningen. Tack alla eepeeanställda för er härliga attityd, och en solig väntan 
på sommaren.

Verkställande direktör
Kimmo Simberg 

En ny vår av förväntan

Kevät kertasi itsensä

TJ:n terveiset
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