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Rautaa
töissä ja
vapaalla
Jenni Hyyppä ei pelkää painolasteja s. 18

Miten roskoaksi?
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RYTMIÄ
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ABC Ähtärin tiimi on
valmiina muutokseen

s. 10
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AUTOKAUPPAA

Ess Autotalossa
tehdään tilaa kasvulle

s. 14
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Uskallatko näyttää
tunteesi työpaikalla?
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Pidetään huolta,
että asiakkaamme
tietävät S-mobiilista

O

mille kanta-asiakkaillemme eli asiakasomistajillemme
on mukava kertoa hyvistä asioista. Yksi sellainen on
S-mobiili ja sen sisältämät hienot asiat.
S-mobiilin lataamalla voi katsoa omasta älypuhelimestaan
Bonuksen kertymisen, kauppakuitit ja etukupongit. Samalla
sovelluksella hoituvat myös S-Pankkiasiat ja takuukuittien
säilytys. Omaa kulutustaan voi tarkastella Omat ostot
-osiossa, joka näyttää ostosten ravintoarvon, kotimaisuusasteen ja hiilijalanjäljen. Hintavertailijasta näkee, paljonko
säästää ostamalla S-ryhmän kaupasta.
Mikäs sen mukavampaa kuin kertoa näistä asioista myös
kavereille, sukulaisille ja asiakkaille – ja syksyn S-mobiilihaasteen kautta hyödyt siitä itsekin. Nimittäin kun työporukastasi jokainen löytää viisi uutta S-mobiilin käyttäjää,
saatte palkkioksi tuplasti tykyrahaa.
Haasteesta kerromme lisää takakannessa. Lisäksi lehti
pursuaa jälleen kivoja juttuja ihanista ihmisistä, työhyvinvoinnista ja muusta ajankohtaisesta. Toivotan kaikille
lukemisen iloa! Antakaahan
myös palautetta Eepee kaikki
-workplaceryhmässä
lähettämääni sisältökyselyyn. Vastaajien kesken
arvotaan 20 euron lahjakortti.
Ihanaa, värikästä syksyä
eepeeläisille!

Mikä tekee
hotellivieraan
onnelliseksi? s. 20
3 Susanna Ala-Hulkko
4 Palat

VOI HYVIN

”TÖISSÄ ON
LUPA KOKEA
MYÖS KIELTEISIÄ
TUNTEITA.”

9 Sale Kaskinen
10 Tiimi: ABC Ähtäri
14 Ess Autotalo
16 Voi hyvin: tunteet töissä
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ILOINEN
ASIAKASPALVELIJA
OSAA HEITTÄYTYÄ

– Mirjami Kirjonen

18 Eepeeläinen: Jenni Hyyppä
20 Hotellikokemus digitaalistuu
22 Kysymystrio: kesätöissä
24 S-market Närpiö
26 S-market Ähtäri
27 Vastuullisuus
30 Lukujen takaa
Luksusta lemmikeille
s. 27

31 Tj:n terveiset

Eepeeläinen raportoi säännöllisesti, ketkä
ovat saavuttaneet uusia Hesburgerin
Iloisen Palvelun Ammattilaisten IPAtasoja. Susanna Ala-Hulkolla on korkein
IPA eli viitostaso. Mitä hän miettii
iloisesta asiakaspalvelusta?

EEPEE

TOIMINNAN TARKOITUS
Teemme yhdessä paremman
paikan elää.

VISIO

EEPEEN ASIAKKUUSJOHTAJA

”Palvelen niiinnua
kuin toivoisinamn.”
palveltav

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

1

Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta
omasta kaupasta.

ARVOT
Olemme
asiakasta
varten.

Kannamme
Uudistamme
vastuuta
jatkuvasti
ihmisistä ja toimintaamme.
ympäristöstä.

Toimimme
tuloksellisesti.

Alueellisuus
on meille tärkeää.
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3
4

TULIN EEPEELLE TÖIHIN vuokrafirman kautta kuusi vuotta sitten. Ilmeisesti tykkäsivät minusta, kun pääsin
heti vuoden jälkeen listoille oikeaksi eepeeläiseksi.
Siitä tuli minulle hyvä fiilis, Eepee on vakavarainen
työnantaja ja S-ketjussa on työntekijöillä kunnon
edut. Olen viihtynyt täällä hyvin, työtehtävät ovat
monipuolisia. Tälläkin hetkellä sijaistan vuoropäällikköä.

HESBURGERISSA TYÖSKENTELEVÄ voi ansaita Iloisen Palvelun Ammattilainen -tason hyvin tehdystä työstä.
Merkin saaminen edellyttää, että esimies on suositellut sitä. Ensimmäisten tasojen saaminen oli helppoa,
kriteerit liittyvät perusasiakaspalveluun. Viides taso
on vähän vaativampi, siinä on myös tentti. Minusta
IPA on tosi motivoiva systeemi, myös palkinnot ovat
arvokkaita.

5
6

KUKA?

Prisma Ravintola
maailman ravintolatyöntekijä Susanna
Ala-Hulkko

KOSKA?

Tullut Eepeelle kuusi
vuotta sitten.

KUINKA?

”Hyvä asiakaspalvelija
osaa heittäytyä
tilanteisiin ja yllättää
asiakkaan.”

EEPEEN ARVOT sopivat hyvin yhteen Hesburgerin
arvojen kanssa, joten samat iloisen asiakaspalvelun
jutut pätevät kaikessa työssäni. Pääpointtini on, että
toimin asiakkaita kohtaan niin kuin haluaisin minua
palveltavan. Enkä koskaan tuo omaa huonoa fiilistä
mukaan töihin.
SUOSITTELUMYYNTI KUULUU Iloisen Palvelun Ammattilaisille. Minusta se on helppoa, suosittelen esimerkiksi
isompaa hampurilaisateriaa tai siihen dippikastikeen,
usein myyn jälkiruoaksi pirtelön tai jäätelön. Lisäksi
tykkään yllättää asiakkaita, saatan vaikka auttaa lapsiperheitä kantamalla heidän tarjottimensa pöytään.

ASIAKASPALVELU ON heittäytymistä, kykyä asettua
asiakkaan asemaan ja lukea oikein tilanteita. Jos
vastassa on hankala asiakas, ei sitä kannata ottaa
henkilökohtaisesti. En laskeudu rähjäävän asiakkaan
tasolle, vaan pahoittelen mahdollista mokaa ja jatkan
eteenpäin.
OLEN TOSI HYVÄ asiakaspalvelija, tulen toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa. Aina toki parannettavaakin
on, rupattelutaitoni voisi olla sujuvampaa. Ehkä
sekin paranee ajan myötä? Ravintola-ala tuntuu tosi
omalta – tosin korona vähän pisti miettimään, voisiko se työ olla jotain muutakin?
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NIMITYKSIÄ

MARKETKAUPPA
Piia Lehtimäki on aloittanut
17.5. S-market Alakylän
apulaispäällikkönä.
Aili Halla-aho on aloittanut
24.5. S-market Alavuden
apulaispäällikkönä.
Marianna Viirumäki on
aloittanut 1.6. S-market Alajärven
apulaispäällikkönä.
Sonja Myllykangas on aloittanut 1.6.
Sale Kaskisen apulaispäällikkönä.
Mira Saarenketo on aloittanut
1.7. S-market Lehtimäen
apulaispäällikkönä.
Jani Ylinen on aloittanut
1.7. S-market Kauhajoen
apulaispäällikkönä.
Armi Kitti on aloittanut 1.8.
S-market Koskenkorvan
apulaispäällikkönä.
Therese Norrgård ja Kaisa
Mäkelä ovat vaihtaneet yksiköitä
7.6.–5.9, Therese S-market
Kristiinankaupunkiin ja Kaisa
S-market Närpiöön.
Jani Kurkimäki ja Kati Heikkinen
ovat vaihtaneet yksiköitä 1.9.–28.2.,
Jani S-market Ylistaroon ja Kati
S-market Kauhavalle.
Henni Lyly on nimitetty
S-market Kristiinankaupungin
marketpäälliköksi. Hän aloittaa
tehtävässään syyskuun aikana.

”Teemme yhdessä
paremman
paikan elää”

E

epeen visio ja toiminnan tarkoitus saivat
uuden muodon Eepeen kevään strategiapäivityksen yhteydessä.
Kaiken toimintamme ydin ja tarkoitus
tiivistettiin kaupparyhmän mallin mukaisesti
ajan henkeen sopivaan lauseeseen: ”Teemme
yhdessä paremman paikan elää.” Samoin
visiomme muuttui hieman ja sen mukaisesti tarjoamme nyt ”Ylivoimaista hyötyä ja
helppoutta omasta kaupasta.”
– Aiemmin toiminnan tarkoitus ja visio nostivat
esiin kilpailukykyä, kannattavuutta, monipuolisia palveluja, etuja ja parasta palvelua, joita
tarjoamme asiakasomistajille. Tämä ei ole toki
kadonnut minnekään, mutta uusien sanojen
myötä otimme askelen vielä läheisempään ja
välittävämpään suuntaan, sanoo kehitysjohtaja
Alexander Mäki-Rahko.
Muutoin Eepeen strategian todettiin
palvelevan hyvin myös nykyisessä
toimintaympäristössä ja runko
säilyi päivityksen yhteydessä
pääosin ennallaan seuraaville
parille vuodelle.

Eepeeläinen onnittelee palkittuja
Ansioituneille eepeeläisille luovutettiin
kesäkuussa kunnia- ja ansiomerkkejä juhlallisin
menoin Original Sokos Hotel Lakeudessa.
Vuosittain järjestettävässä tilaisuudessa
jaettiin tasavallan presidentin myöntämät
kunniamerkit sekä SOK:n 40- ja 25-vuotis
työansiomerkit.

”Työnantajaltamme saamamme
arvostus ja tuki, jota tänään saamme
olla yhdessä juhlistamassa, ei olisi voinut
osua merkityksellisempään ajankohtaan.
Poikkeustilanne on asettanut
meidät jokaisen uusien ja ennaltaarvaamattomien tilanteiden eteen.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein: Antti Ahola (vas.),
Päivi Iloniemi, Marika Suolahti, Elina Mäki-Opas, Minna Mäkiranta, Tero
Piirto, Anne-Mari Koivuluoma, Taimi Heino ja Hannu Luhtala.

Jaksaminen on saattanut olla
koetuksella, mutta toisaalta myös uuden
oppimisen mahdollisuudet ovat olleet
näkyvämmin tarjolla. Työnantajamme
on osoittanut tässäkin tilanteessa
vastuullisuutensa. Tukemalla ja
kannustamalla meitä ja työryhmiämme
useilla tavoilla haastavan ajan yli, luoden
uskoa tulevaan. Isot kiitokset siitä.”
toimialapäällikkö
Elina Mäki-Opas
ote juhlapuheesta 23.6.2021

40-vuotis työansiomerkki: Kirsti Santaharju (vas.), 25-vuotis työansiomerkki: Elisa Ala-Honkola, Anne-Marie Kiviluoma, Päivi Iloniemi, Hannele
Kurkikangas, Mari Neva-Keturi, Anneli Rintamäki, Teija Vääräkoski, Antti
Yli-Ikkelä ja Ari Harju (ei kuvassa).

MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA
Piia Rinta-Keturi on nimitetty
myyntitoimintojen palvelupäälliköksi 9.8. alkaen.
Noora Prinkkilä on nimitetty
Amarillon salin vuoropäälliköksi
perhevapaan sijaisuuteen 31.7.
alkaen.
Mervi Renkola on nimitetty
Lakeuden ravintoloihin
vuoropäälliköksi 1.7. alkaen.

LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA
POLTTONESTEKAUPPA
Amanda Korhonen on nimitetty
ABC Lapuan Hesburgerin
palveluvastaavaksi 20.8. alkaen.
Annukka Ranta on nimitetty
ABC Seinäjoen Hesburgerin
palveluvastaavaksi 1.9. alkaen.

Eepee hakee
uutta toimitusjohtajaa
Eepeen toimitusjohtaja
Kimmo Simberg on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle
ja hänen työlleen haetaan
seuraajaa. Toimitusjohtajahaku on päättynyt elokuun
lopussa ja valintaprosessi on
meneillään.
Rekrytointia hoitaa ulkoinen
kumppani Boyden Finland, ja

lopullisen päätöksen valinnasta tekee syksyn aikana
Eepeen hallintoneuvosto.
Simberg on työskennellyt
S-ryhmässä 35 vuotta, joista
19 vuotta Eepeen toimitusjohtajana. Hän jatkaa
tehtävässään vielä kuluvan
tilikauden loppuun eli helmimaaliskuun taitteeseen.

ELÄKKEELLE

"Ellei joku satu tietämään mitä eläkkeelle pääseminen
merkitsee, niin kerrotaan asia: kun tulee tarpeeksi vanhaksi,
saa kaikessa rauhassa tehdä juuri mitä haluaa."
-Tove Jansson
Haluan tätä kautta välittää kiitokset
ensinnäkin Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupalle
työnantajana. On ollut ilo työskennellä hyvässä
yhteisymmärryksessä luotettavan työnantajan
palveluksessa. Toiseksi kiitokset esimiehilleni
ja ahkerille työtovereilleni sekä erityisesti
kaikille asiakkaille, joita olen vuosien varrella
saanut palvella <3
Sofia,
Ravintola Talriikki Seinäjoki
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Ari ja Mikko kiittävät
Monet kiitokset työkavereille
ja Eepeen johdolle
muistamisesta siirtyessämme
viettämään oloneuvoksen
päiviä.
Ari Matikainen
Mikko Sihto
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HESEN
ITSEPALVELUKASSAT
SIIRTÄVÄT TYÖTÄ
KEITTIÖÖN

Pikkujoulukauppa
pukeutuu
parhaisiinsa

E

epeen ravintolat ovat
valmistelleet pikkujoulukauppaa syksyn mittaan
toiveikkain ajatuksin: parhaaseen
mahdolliseen koronatilanteeseen
varautuen.
Syksyä on eletty kiihtymisja leviämisvaiheissa, joten
kokous- ja pikkujouluvarauksia ei
luonnollisesti ole juurikaan tullut.
Pikkujoulusesongin suunnitelmat
on kuitenkin tehty niin hyvin kuin
aina ennenkin.
– Isot Show & Dinner -paketit
vaativat mittavia ennakkovalmisteluja, joten niistä olemme
luopuneet. Olemme kuitenkin
tehneet parhaamme ja varautuneet järjestämään pienimuo-

toisempaa ohjelmaa rajoitusten
sallimissa puitteissa, sanoo toimialajohtaja Juhamatti Aronen.
Rokotustilanteen ansiosta
koronatunnelin päässä alkaa
näkyä jo hieman valoa.
– Onhan ihmisillä valtava
patoutunut tarve yhdessäololle.
Toivotaan parasta, että juhlakausi
jossain laajuudessa toteutuu,
ainakin vaihtoehtoja on meillä
tarjolla, Aronen jatkaa.

EEPEEN IPA-PALKITUT

Maailman
rikkinäisyys

Onnea Eepeen uusille
IPA-palkituille

näkyy jo rekrymarkkinoilla

K

esäkauppa onnistui
matkailu- ja ravitsemiskaupassa yli odotusten:
heinäkuun myynnit ylsivät jopa
normaalin tapahtumavuoden
tasolle. Silti tekemistä on vielä
paljon, jotta tilanne palaa
ennalleen.
– Epävarmuus ja rajoitustoimet
ovat jättäneet koko alalle jäljet,
jotka eivät korjaannu hetkessä,
sanoo toimialajohtaja Juhamatti
Aronen.
Yksi suurimmista haasteista on
työvoiman saatavuus. Ravintolaalan osaajista on pulaa ja rivien
kokoamiseen menee aikaa,
energiaa ja euroja.
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Kaikkiin Eepeen Hesburgereihin tullaan
asentamaan syksyn aikana uudet itsepalvelukassat. Se tuo muutoksia niin henkilökunnan työhön kuin asiakkaiden asiointiin.
Kun asiakas astuu sisään Hesburgeriin,
hän saa valita, haluaako asioida itsepalveluautomaatilla vai palvelutiskillä. Nopein
väylä kulkee automaatin kautta, sillä silloin
tilaus kulkee suoraan keittiöön.
Samalla automaatti tunnistaa ostokäyttäytymisen ja kun asiakas on tunnistautunut Hesburgerin sovelluksella,
automaatti tarjoaa hänelle suosituksia ja
kuponkietuja.
Henkilökunnan kannalta suurin muutos
on, että keittiön rooli kasvaa. Keittiöön
tarvitaan lisää osaajia, jotta tilaukset
kulkevat sujuvasti automaatilta asiakkaille
– ravintolassa syötäväksi tai mukaan.

– Valitettavasti pandemian
aiheuttama kysynnän epävarmuus
ja heikko ennustettavuus näkyy
jo rekrymarkkinoilla. Tämä kaikki
on saanut etenkin nuoret ajattelemaan, onko ala sittenkään heille
oikea.
Aronen korostaakin, että nyt jos
koskaan tarvitaan osuuskaupan ja
S-ryhmän tukiverkkoa.
– Kun maailma on rikki,
tarvitaan turvallisuudentunnetta
ja luottamusta. Sitä me pystymme
isossa talossa tarjoamaan, kun
huolehdimme tekijöistämme
ja heidän työhyvinvoinnistaan
mahdollisimman hyvin, hän sanoo.

IPA 1
ABC ALAVUS
Eero Osala
ABC LAPUA
Katariina Koivisto
Sari Heikkilä
Anne Niinimäki
Anu Jaskari
Jenna Korkiamäki
Jenni Näsi

IPA on
valtakunnallinen
tunnustus, jossa
palkitaan Hesburgerin
Iloisen Palvelun
Ammattilaisia.

ABC SEINÄJOKI
Emmi Reini
Milla Salo
PRISMA RAVINTOLAMAAILMA
Jyri Lehtosaari

IPA 2
ABC KRISTIINANKAUPUNKI
Sonja Kankaanpää
PRISMA RAVINTOLAMAAILMA
Heidi Mustonen
Tiina Peippola

Ess Autotalon
verkkosivut uudistuivat

M

erkittävä osa autojen
myynnistä tapahtuu
verkossa – tai
vähintään ensitapaaminen
myyntiin tulleen auton
kanssa tapahtuu siellä.
Siksi myös Ess Autotalo
tarvitsi uudet verkkosivut,
jotka niputtavat selkeästi
yhteen kaikki talon palvelut:
uusien autojen esittelyt,
vaihtoautovalikoiman sekä
S-Etuhuollon ja Ess Katsastuksen palvelut.
Ensin tehtiin iso järjestelmäuudistus, joka helpottaa

muun muassa kasvavan
vaihtoautovalikoiman
jäsentämistä. Seuraavaksi
suunniteltiin uudet verkkosivut, jotka tulevat kaikilta
osin käyttöön syyskuun
aikana.
Tavoitteena on, että
auton ostoa suunnitteleva
asiakas viipyy sivuilla
pitkään ja vastaavasti
aikaa varaava asiakas saa
asiansa hoidettua näppärästi. Lisäksi asiakas saa
kysymyksiinsä nopeasti
vastauksia chatin kautta.

Ioniq 5

H

Eepeen marketverkosto kasvaa Seinäjoella, kun Soukallejoelle Kyrkösjärventien
ja Bullerintien kulmauksessa sijaitsevalle
tontille rakennetaan ensi vuonna uusi
S-market. Kaupallinen johtaja Jari Palo
kertoo, että tänä vuonna rakennetaan mittarikenttä. Ensi vuoden aikana valmistuu
S-market Simuna.
– Tulevan S-marketin suunnittelu on
vasta käynnistynyt. Vielä ei ole tehty
tarkempia päätöksiä, asiat täsmentyvät
tulevina kuukausina, hän toteaa.

TOIMIALOJEN TOP 3
TAMMI-HEINÄKUU 2021

TOIMIALOJEN PARHAAT
MENESTYJÄT VIIME
VUODEN VASTAAVAN
AJANJAKSON MYYNTEIHIN
VERRATTUNA
Marketkauppa

latautuu nopeasti ja
kiihtyy kuin urheiluauto
yundain markkinoille
tuoma nollapäästöinen
täyssähköauto Ioniq 5
tekee kaiken sähäkästi, oli sitten
kysymys lataamisesta tai kaasuttamisesta. Kun auton laittaa
lataukseen ABC-liikenneasemalla,
niin sen akku on täyttynyt 80
prosenttiin jopa 18 minuutissa:
se on sopiva tauko ruokailla tai
nauttia kahvit.
Yhdellä latauksella Ioniq 5
kulkee jopa 481 kilometriä.
Maantiellä ajaessa kiihtyvyys on
kuin urheiluautolla, nollasta sataan
vain 5,2 sekunnissa. Takavetoisella
vastaava aika on 7,5 sekuntia.
Ess Autotaloon uutuudet
saapuivat elokuussa. Hyundain
vastuumyyjä Harri Huhtala tiesi
odottaa kovaa kiinnostusta,
mutta sähköautosta kehkeytyikin
melkoinen riemuralli.

BULLERINTIEN TONTTI
SAA ALUKSI MITTARIKENTÄN

– Asiakkaat ovat käyneet
koeajamassa autoa ja päiväni
ovat täyttyneet tarjousten lähettelystä. Nyt näkyy selvästi, että
patoutunut kiinnostus sähköautoihin alkaa muuttua ostohaluksi,
hän hehkuttaa.
Ioniq 5 -sähköautoa on
saatavilla takavetoisena kaksivetoisena ja nelivetoisena.
Lähtöhinnat ovat kaksivetoisessa vähän alle 50 000 euroa
ja nelivetoisessa 55 000 euroa.
Tehdastakuu on viisi vuotta ilman
kilometrirajoitusta, ja akulle
takuuta tulee kahdeksan vuotta.
Eikä tämä tähän jää, sillä Ioniqperhe tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Vuonna 2022 Hyundai
tuo markkinoille sedanmallisen
Ioniq 6:n, ja suuri katumaasturi
Ioniq 7 on luvassa alkuvuodesta
2024.

1. PRISMA PUUTARHA 121,9
2. S-MARKET SOINI 113,6
3. SALE KASKINEN 113,2
Liikennemyymälä- ja
polttonestekauppa

1. ABC ALAVUS 134,1
2. ABC JALASJÄRVI 134,0
3. ABC TEUVA 133,1
Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

1. TALRIIKKI 153,0
2. FAFA'S 148,6
3. VAAKUNA AAMIAISET 142,3
Auto- ja
autotarvikekauppa

1. S-ETUHUOLTO 111,8
2. VARAOSAT 111,3
3. UUDET AUTOT 101,6

7

PALAT

UUDISTUMME

Kauppakassi
laajenee Törnävälle ja maakuntaan

S

-market Törnävän uudistustyöt ovat täydessä
vauhdissa. S-marketin
myymäläpinta-ala supistuu
hieman, kun apteekille rakennetaan
isommat toimitilat myymälän
puolelle. Nykyisiin apteekin tiloihin
tulee Kauppakassin noutopiste ja
pullonpalautusautomaatti.
Apteekin uusien tilojen pitäisi
olla valmiina syyskuun lopussa.
Kun apteekki on saanut muutettua,
alkavat muutostyöt Kauppakassin
noutopisteeksi. Tilaukset kerätään
Prismasta ja ne toimitetaan
Törnävän S-marketiin asiakkaiden
noudettavaksi. Arvion mukaan
palvelu voisi alkaa parhaimmillaan
vielä ennen joulua.

Parhaillaan suunnitellaan myös
Kauppakassin laajentamista
maakunnan S-marketeihin. Tavoitteena on, että ensimmäiset noutopisteet avataan jo tämän vuoden
puolella.
– Aikataulu riippuu paljon myös
siitä, kuinka nopeasti SOK ehtii
hoitamaan järjestelmän laajentamistyöt. Esimerkiksi Kauhajoen
S-market olisi sopiva paikka
Kauppakassille, kaupallinen johtaja
Jari Palo toteaa.
Maakuntaan perustettavat
Kauppakassit eroavat Seinäjoen
palveluista siinä, että tilatut
tuotteet kerätään omasta marketista.

Omarahan minimilataus

laskee 20 euroon
ePassin Omarahan minimilataus
laskee aiemmasta 50 eurosta
20 euroon. Samalla lataus muuttuu maksuttomaksi.
Latauksen voi tehdä onlinesiirtona epassi.fi-verkkopalvelussa
tai ePassin sovelluksessa, jolloin
saldo päivittyy heti. Rahan siirtämiseksi tarvitaan vain pankkitunnukset. Pankkisiirtona tehtävä
tilisiirtomahdollisuus poistuu.
Jos työnantajan tarjoama
etusaldo on loppu ja Omarahaa
on vielä jäljellä, sen voi käyttää
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kaikissa niissä ePassin käyttöpaikoissa, jotka kuuluvat
työnantajan tarjoamiin etuihin. Eli
jos työnantaja ei tarjoa vaikkapa
lounasetua, saldoa ei voi käyttää
ravintolassa, vaikka paikka kuuluisi
ePassin verkostoon.
Omarahalla voi maksaa mitä
tahansa tuotteita, mitä käyttöpaikka myy. Myös sellaisia, jotka
eivät kuulu veroedun piiriin.
Omaraha-saldo on aina voimassa
ja käyttämätön saldo siirtyy
seuraavalle vuodelle.

ABC-MITTARIKENTTIEN
ILME UUDISTUU
S-marketien yhteydessä olevien
ABC-mittarikenttien ilme uudistuu
syksyn mittaan kuudella paikkakunnalla: Kaskisissa, Kurikassa,
Närpiössä, Soinissa, Vimpelissä ja
Ähtärissä.
Tavoitteena on parempi valaistus
ja yhtenäinen ilme, joka siistii
miljöötä ja kutsuu tielläliikkujat
tankkaamaan.

Ähtäriin rakentuu
Eepeen ensimmäinen
ABC-latauspiste

S

-ryhmä rakentaa vuosien
2021–2024 aikana koko maan
kattavan oman sähköautojen
latauspisteverkoston. Verkosto
rakentuu vaiheittain ABC-asemien,
marketien ja hotellien yhteyteen.
Eepeen ensimmäinen ABC-latauspiste tulee ABC Ähtäriin marraskuussa alkavan kokonaisuudistuksen yhteydessä. Toimialajohtaja
Juhamatti Aronen kertoo, että
jatkossakin uudet latauspisteet
rakennetaan pääsääntöisesti toimipaikkojen uudistuksen yhteydessä.
– Usein tarvitaan sähköteknisiä
muutoksia, jotta latauspiste saadaan
toimintaan, hän sanoo.
Yhteistyökumppanina ABC-latauspisteiden rakentamisessa toimii
lahtelainen Kempower. S-ryhmän
toimipaikkojen yhteydessä jo
olemassa olevat yhteistyökumppaneiden latauspisteet jatkavat
toimintaansa omien rinnalla kuten
ennenkin. Eepeellä esimerkiksi
Fortum Recharge -pisteitä on tällä
hetkellä viidessä yksikössä.

Paikallismausteet värittävät

UUDISTUVAA SALE-KETJUA
Kaikki Suomen Salet uudistetaan seuraavien kahden vuoden aikana.
Eepeellä ensimmäisenä on vuorossa Sale Kaskinen. Tuleekohan
sinne merellistä satamamiljöötä tai puutaloeksotiikkaa?
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

E

epeen uudisprojekteista ja kalustamisesta vastaavalla ryhmäpäällikkö Kimmo Myllärillä on
pöydällä mielenkiintoinen case – Sale
Kaskisen uudistus. Se on Eepeen ensimmäinen Sale, joka pääsee osallistumaan valtakunnalliseen ketju-uudistukseen.
Muutostyöt alkavat ensi vuoden
tammikuun puolivälissä. Valmista
pitäisi olla helmikuun lopussa.
– Koko myymälän ilme modernisoidaan ja sinne rakennetaan asiakasvessa. Lisäksi sisustukseen tulee paikallisia elementtejä. Mitä ne ovat, se selviää
lokakuussa.
Sale Kaskisen henkilökunta ja Mylläri miettivät yhdessä, mitkä ovat juuri
tähän myymälään sopivat paikalliset
mausteet. Vaihtoehtoja riittää, sillä

asukasluvultaan Suomen pienimmässä, vain 1 250 asukkaan kaupungissa
on yksi maan tärkeimmistä vientisatamista, merellistä miljöötä, kauniita
puutaloja, punavalkoinen majakka ja
vaikka mitä.

PEHMEITÄ VÄREJÄ JA
RIPAUS PUUPINTAA
Myllärin mukaan Salet ovat näyttäneet
samalta viimeiset kaksikymmentä vuotta eli ilmeen uudistusta todella kaivataan. Päävärinä tulee edelleen olemaan
Salen punainen. Seinät ja kalusteet
väritetään harmaalla, mintunvihreällä
ja mustalla. Lisälämpöä ilmeeseen tuo
puumateriaali.
– SOK:n myymälän suunnitteluryhmä on tehnyt hyvät perussuunnitelmat, minun tehtävänäni on sovittaa

kalusteet ja muut elementit olemassa
olevaan tilaan, Mylläri linjaa.
Eepeellä on tällä hetkellä seitsemän
Salea, kun osa entisistä Saleista on
muutettu S-marketeiksi. Sale Kaskinen uudistuu perin juurin. Muissa
yksiköissä tehdään ensi kevään aikana
miljöön ja värimaailman freesaukset ja
laajempi kalusteenvaihtourakka tulee
myöhemmin.
Sale-myymäläkonseptilla on oma
paikkansa kauppaverkossa. Pienemmän volyymin kauppoja tarvitaan niin
kaupunkien keskustassa kuin maaseutupaikkakunnilla.
– Salella pystymme tarjoamaan
kaupan palvelut myös pienille paikkakunnille, joissa myynti ei riitä S-marketille. ●
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TIIMI
ABC Ähtärin
tiimi on valmiina
muutokseen

”Kun joku asia
on sovittu, niin se
hoidetaan kunnolla.”

Perhematkailun
ytimessä

– Taru Salli

ABC Ähtärin asiakaskunnasta on merkittävä osa
perhematkailijoita, jotka piipahtavat syömässä eläinpuiston
visiitin yhteydessä. Kuuman kesäsesongin jälkeen on aika
hetken hengähtää – tai ehkä ei sittenkään, sillä edessä on
iso uudistusurakka.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

K

ulunut kesä osoitti, että sopivin kesäsää on
noin kaksikymmentä astetta. Silloin liikkuvat
ruokailevat matkailijat.
– Tämän kesän helle oli jo vähän liikaa, eivät
ihmiset jaksa syödä, kun on liian kuuma. Eivätkä edes liikkua. Heinäkuussa oli todella vipinää
kolme viikkoa, mutta viime kesänä matkailukausi
oli meillä vilkkaampi ja pidempi, ABC Ähtärin
liikennemyymäläpäällikkö Taru Salli kertoo.
Elokuun alussa matkailuvirta oli jo vähentynyt
ja Ähtärin tiimin katseet syksyssä, joka tuo paljon
muutoksia. Liikekeskuksen uudistustyöt ovat alkaneet alakerrassa sijaitsevassa S-marketissa. Toisella
puolen rakennusta olevan yläkerran ABC:n urakka
odottaa vuoroaan myöhemmin.
– Isoin muutos tulee keittiöön, sen takia joudumme olemaan kiinni vähintään neljä viikkoa
marras-joulukuussa. Keittiö uudistetaan täysin
lattioita myöten. Lisäksi saamme Hesburgerin,
jota on tänne kovasti odotettu. Koko tiimi käy
ABC Alavudella kouluttautumassa Heseä varten ja
saamme myös uutta väkeä töihin, Taru toteaa.

PALAUTTEELLA ON KASVAVA MERKITYS
Taru on kypsynyt tiiminvetäjäksi monissa keitoksissa. Vähän yli kolmekymppisenä itseään
vanhempien esimieheksi nostettu Taru on oppinut,
että asioista on uskallettava puhua suoraan ja
rehellisesti.
Hän on itse opetellut palautteen antamista, se
tuntuu olevan erityisesti nuorille työntekijöille
tärkeää. He saattavat jopa kysyä esimieheltä, että
miten olen tänään pärjännyt.
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– Aina kun hommat on tehty hyvin, yritän
huomioida sen kehumalla. Jos työntekijä on ollut
oma-aloitteinen, saanut aikaan lisämyyntiä ja paikka
pyörii hyvällä tempolla, hän kuvailee.
Tiiminvetäjä on ylpeä siitä, että ABC Ähtäri on
moneen otteeseen saanut ketjun vertailuissa kärkisijoja paikan siisteydestä. Vessojen ja muiden tilojen
kunnosta ei tingitä yhtenäkään päivänä.
– Meillä on kovasti töitä tekevä tiimi. Kun joku
asia on sovittu, niin se hoidetaan kunnolla. Ei minun
tarvitse olla vapaalla huolissani, että miten he täällä
selviävät, Taru kehuu.

SEDU KOULUTTAA UUSIA KYKYJÄ
Taru on tyytyväinen myös siitä, että Ähtärissä sijaitsee Seinäjoen ammattioppilaitoksen Sedun ravintolaja cateringalan koulutusyksikkö. Sieltä ABC Ähtäri
saa uusia harjoittelijoita, joista monet ovat jääneet
taloon vakituisiksi työntekijöiksi.
Yksi heistä on kolmatta vuotta kokkina toimiva
Juuso Kulmala, joka oli jutuntekohetkellä keittiön
makumestarina. Uunista tuli huumaavan herkullisia
tuoksuja ruokailijoiden houkuttimeksi.
Jamix-keittiöjärjestelmä on tuonut kokin työtehtäviin uusia elementtejä, kuten jatkuvan laskimen
käytön. Saliin vietävät ruoat on punnittava, laskettava yhteen ja syötettävä järjestelmään, näin saadaan
jokaiselle päivälle tietoa kulutuksesta ja hävikistä.
– Onhan tämä välillä varsinkin kiireessä tosi
haastavaa muistaa. Mutta kun on muutaman kerran
vienyt saliin ruoka-astian ja palannut keittiöön
sitä punnitsemaan, niin siinä kyllä oppii, Juuso
huokaisee.
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TIIMI

Julia

Juuso
Kati

ABC Ähtärin
tiimi

Taru Salli
Kati Haarala
Anne Jatala
Anne Virolainen
Anu Kallioniemi
Jasper Hietakangas
Kati Hovikorpi
Mari Klemetti
Juuso Kulmala
Henna Ström
Yulia ”Julia” Sloutina

Marita

Juuson työparina toimii Anne Virolainen, joka
on ollut talossa vuodesta 2009 asti – siitä lähtien,
kun uusi kauppakeskus avattiin. Kumpikin nostaa
tiimin tärkeäksi voimavaraksi huumorin, sen avulla
työpäivistä tulee niin paljon mukavampia.
ABC Ähtärin tiimin uusin kyky on Venäjältä
kotoisin oleva Yulia ”Julia” Sloutina. Heinäkuussa työt aloittanut, sujuvaa suomea puhuva Julia
nauttii asiakkaiden palvelusta ja liikennemyymälän
hektisestä elämästä. Kaupan alan kokemusta muuallakin saanut Julia on huomannut, että liikennemyymälässä vuorovaikutus asiakkaiden kanssa on
tiivistä.
– Tilausten vastaanottaminen on varsinkin
maskien takia haastavaa. Pitää aina ääneen varmistaa, että kuulee tilauksen oikein. Ettei tule vääriä
annoksia, hän toteaa.
Julia toivoo, että ABC toimii tulevaisuudessa
ponnahduslautana uusiin työtehtäviin. Mutta ensin
hän haluaa oppia kunnolla tämän työn.

MONIALAISUUS TUO VAHVUUTTA
Keittiön palveluvastaava Kati Haarala valmentaa
joukkuettaan valveutuneella pelisilmällä. Hän toteaa nauraen, että kotona lapset väittävät, että äidillä
on silmät selässäkin.
– Kun pidän silmällä keittiön tapahtumia, pystyn heti reagoimaan, jos joku tarvitsee apua, hän
valaisee.
Hänen mukaansa keittiöön harjoitteluun tulevista kokinaluista huomaa nopeasti, kenessä on
potentiaalia: reagointiherkkyyttä, aktiivista otetta
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työhön ja kykyä hahmottaa, missä järjestyksessä
à la carte -annokset kannattaa tehdä, jotta ne valmistuvat yhtä aikaa.
Myymälänkin puolella työskennellyt Kati allekirjoittaa, että monialaisuus on nykypäivää. Hän
on huomannut, että korona on lisännyt tuota kykyä
heidänkin tiimissään.
Kehittämistä Kati löytää ketjuohjauksesta, se on
vienyt keittiössä asioita kankeampaan suuntaan.
– Jos meillä olisi enemmän mahdollisuuksia
soveltaa reseptejä, se toisi valtakunnallisesti ABC:n
tarjontaan myös vaihtelevuutta. Onhan se nyt
selvää, että kehä kolmosen sisäpuolella esimerkiksi
mifun ja tofun menekki on suurempaa kuin täällä,
jossa käy paljon perhematkailijoita.
– Kun noutopöydässä on vaikkapa kirjolohta,
niin meillä lapsiperheet tilaavat silloin enemmän
à la cartea. Hesburgeria on kyselty paljon, onneksi
se tulee nyt lisäämään tarjontaa, hän jatkaa.
Kati odottaa kovasti syksyllä alkavaa uudistusta,
joka vie keittiötä toiminnallisempaan suuntaan.
– Nykyoloissa varsinkin à la carte -annosten
valmistaminen on haastavaa logistiikan kannalta,
yhden annoksen takia on siirryttävä useaan otteeseen paikasta toiseen, hän sanoo.

VAKIOPÖYDISSÄ ON OMAT JUTUT
Kun matkailuvirta syksyn tullen vaimenee, vakioasiakkaat pysyvät mukana kuvioissa. Joka aamu
tiettyyn pöytään ilmestyy paikallinen miesporukka
puhumaan päivänpolttavista asioista. Arto Setälä,
Juhani Hautoniemi, Antti Vanhamäki ja Jukka

”Meidän syntymävuotemme
ja hampurilaisketju eivät enää
keskustele keskenään, mutta
nuorisolle se on hyvä juttu.”
– Jukka Kolkka, asiakas

Kolkka kertovat, että ABC Ähtäri on valikoitunut
kahvittelupaikaksi sen keskeisen sijainnin takia.
Yhteiskunnallisesti valveutuneilla herroilla on
mielipide kaikesta, myös uudistuksen myötä tulevasta Hesburgerista.
– Meidän syntymävuotemme ja hampurilaisketju eivät enää keskustele keskenään, mutta nuorisolle se on hyvä juttu, Jukka paukauttaa.
Miehet kertovat, että ravintolassa on kokoontumispöydät eri tarkoituksiin. Kiihkeitä tunteita
eletään pyöreässä pöydässä lauantaisin kello 10,
kun siellä kokoontuu paikallinen raviveikkausporukka. Toiveikasta väkeä on koolla keskiviikkoisin
kello 9 lähempänä ikkunaa sijaitsevassa parissa
pöytäryhmässä – silloin on vuoro täyttää yhteistä
lottokuponkia.
Jäämme mielenkiinnolla odottamaan, milloin
ABC Ähtäri nousee otsikoihin miljonäärien tekijänä. ●
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”Lisäneliöt tuovat
sujuvuutta työntekoon
ja kasvattavat
huollon kapasiteettia.”

UUDISTUMME
Ess Autotalossa
tehdään tilaa
kasvulle

Iskukuntoon
myös tuleviin
haasteisiin

– Ari Harju

K

Eetu
Lauri

ESS AUTOTALON
HUOLTOHALLI
kasvaa kahdeksi

LUVASSA ON MYÖS
TYÖPAIKKOJA UUSILLE
AUTOMEKAANIKOILLE

Kun autokanta sähköistyy, se tuo lisähaasteita myös huollolle.
Jatkuvan kouluttamisen lisäksi tarvitaan lisäneliöitä, jotta sähköautojen
huollot ja korjaukset saadaan tehtyä pätevästi ja turvallisesti.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

S

-Etuhuolto saa Ess Autotalon
uudistuksessa kaivattua lisätilaa,
kun luvassa on toinen huoltohalli entisen Hankkijan tiloihin.
Jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju
kertoo, että elokuun alussa käynnistyi
iso operaatio, jossa huolto uudistuu
kahdessa osassa.
– Rakennuksen ulkoseinät pysyvät
entisellään, mutta hallin sisällä kaatuu
vanhoja seiniä ja rakentuu uusia. Me
saamme uuden huoltohallin entisen
Hankkijan konemyynnin päähän,
sinne tulevat kulkuovet takapihan
puolelta.
– Kun uusi halli on valmis, sieltä
rakennetaan kulkukäytävä toisessa
päässä olevaan vanhaan huoltohalliin, joka myös uudistetaan. Saamme
kaikkiaan liki 800 neliötä toimintatilaa. Lisäksi palvelutiski ja katsastus
muuttavat uuden hallin viereen, Harju
lisää.

Ennusteiden mukaan sähköautojen
akkukapasiteetti on vuosikymmenen
puoliväliin mennessä kehittynyt niin,
että sähköautot ovat samassa hintatasossa bensa- ja dieselautojen kanssa.
Kun uudistus toteutetaan nyt, Eepee
valmistautuu muutokseen kärkijoukoissa hyvissä ajoin.
Harju iloitsee lisäneliöistä, sillä ne
tuovat sujuvuutta työntekoon ja kasvattavat huollon kapasiteettia. Tulevaisuudessa huoltohallissa on niin monta
korjauspaikkaa, että kesken jäänyt auto
voi jäädä nostimelle eikä sitä tarvitse
joka kerta siirtää seuraavan auton tieltä
pois.

SÄHKÖAUTOILLE LISÄÄ
NELIÖITÄ JA LATAUSPISTEITÄ
Noin puoli vuotta kestävät uudistustyöt tulevat kreivin aikaan, koska
autot sähköistyvät vauhdilla. Tarvetta
on saada lisäneliöitä, sillä esimer-

un Ess Autotalon kahden miljoonan euron uudistusurakka
on maaliskuussa 2022 valmis,
asiakkaita palvelee yksi Seinäjoen parhaimmista jälkimarkkinointipisteistä.
Auto- ja autotarvikekaupan toimialajohtaja Juhamatti Aronen kertoo, että
luvassa on myös työpaikkoja uusille
automekaanikoille.
– Parhaillaan on menossa uudistuksen ensimmäinen vaihe, jossa
toteutetaan raskaimmat kiinteistötekniset työt. Muun muassa sähköasiat

kiksi akkuvian saanut sähköauto on
eristettävä muusta tilasta huolellisesti tapaturmien välttämiseksi. Myös
lisääntynyt matkailuautojen huolto
vaatii lisätilaa.
– Tarvetta on myös uusille latauspisteille sekä huollossa että autoliikkeen
puolella. Samalla uusitaan koko rakennuksen sähkökeskus, Harju toteaa.
Huollossa on autojen uusien käyttövoimien myötä tulleet laiteinvestoinnit
jo pääosin tehty. Suurimpana tulevaisuuden tarpeena on Harjun mukaan
turvata ammattitaitoinen henkilöstö.
– Teemme yhteistyötä Seinäjoen
ammattioppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun kanssa. Oppilaitosyhteistyö
on hyvä keino saada harjoittelijoita,
joista osa on jäänyt meille vakituisiksi
työntekijöiksi. Sedussa on käynnissä
erityinen autoalan digitalisoituminen
-hanke, se on meille todella tarpeellinen juttu, hän iloitsee.

KOULUTTAUTUMINEN
ON OSA AMMATTITAITOA
Automekaanikkona Ess Autotalossa
vuodesta 2016 työskennellyt Eetu
Luokkakallio kertoo, että kouluttamisen tarve lisääntyy koko ajan. Ilman
sitä ei pysy muutoksen tahdissa mukana. Luokkakallio käy tällä hetkellä
Hundayn järjestämää koulutusta.
Sähköautojen lisääntynyt myynti vie
hänen työnkuvaansa sähköisemmäksi,
mutta vielä autojen pääkorjattavat ovat
niitä perinteisiä.
– Auton jakohihna on tärkein, se on
muistettava vaihtaa. Mikäli se pääsee katkeamaan, tuleekin sitten isompi remontti.
Lisäksi tärkeää on öljynvaihto riittävin
väliajoin ja suodattimet, hän listaa.
Ajoneuvoasentaja Lauri Virtaniemi
on Ess Autotalon huollon uusin tulokas, työkokemusta on kertynyt kolme
vuotta. Hän kehuu, että työkaverit ovat
auttaneet pääsemään hyvin sisälle alan
hienouksiin.

TYÖNKUVA MUUTTUU
KOKO AJAN
SÄHKÖISEMMÄKSI.
ILMAN KOULUTUSTA
EI PYSY TAHDISSA
MUKANA.
– Vian haku on aina haastavaa,
autoissa on niin paljon komponentteja.
Siksi pitää olla paljon tietoa, koulutusta ja kokemusta, autojen sähkötöihin
oikeuttavan kurssin käynyt toteaa.
Työntekijät odottavat kovasti uuden
hallin valmistumista. Lisätilan ohella
Virtaniemi toivoo, että tulevina kesinä
ilmastointi pelaa huoltohallissa paremmin. Mennyt hellekesä oli kolmenkymmenen asteen kuumuudessa työskenteleville haalarimiehille melkoinen
koettelemus. ●

menevät uusiksi, että saamme ajantasaiset palvelut kasvavalle sähköautokannalle. Lisäksi kiinteistöön uusitaan
valaistus ja asennetaan maalämpö,
minkä ansiosta saadaan energiatehokkuus vastaamaan myös tulevaisuuden vaatimuksia.
Tavoitteena on, että ensimmäinen
iso kokonaisuus on valmis marraskuun
lopussa. Lokakuussa henkilökunta
joutuu muuttamaan väliaikaisesti
pois yläkerran työtiloistaan, kun niihin
tehdään tarvittavat korjaustyöt.
– Ensimmäisen vaiheen valmistuttua alkaa välittömästi urakan
toinen vaihe, jossa vanhan huoltohallin
kiinteistötekniikka uudistetaan täysin.
Kaikki on aikataulutettu niin, ettei
asiakkaille tule jälkimarkkinointipalveluihin katkoksia eli ensin otetaan
uudet tilat käyttöön ja vasta sitten
menee vanha halli työn alle, Aronen
painottaa.
Toimialajohtaja näkee, että näin
iso satsaus on välttämätön kiihtyvällä
tahdilla kehittyvällä autoalalla.
– Nyt kun saamme kiinteistötekniikan kuntoon, se mahdollistaa
autokaupan kehitystoimet myös
tulevaisuudessa. Kehittämistarpeita
tulee varmasti, sillä autokauppa on
suuressa murroksessa, hän lisää.
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Uskallatko
näyttää tunteesi
työpaikalla?

Töissä on

Jos nyt sekoitan tähän tilanteeseen tunteet, peli on menetetty.
Vai onko sittenkään? Työnohjaaja ja tunnetaitovalmentaja
Mirjami Kirjonen kumoaa vanhan uskomuksen ja kannustaa
elämään tunteella myös työpaikalla.
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVA ADOBE STOCK

T
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teissa, jotka herättävät turhautumista,
epävarmuutta, pelkoa tai ahdistusta.
– Tunneilmapiiri rakentuu niistä
kaikista tunteista, mitä työpaikalla koetaan. Jos tunteiden läsnäoloa ei sallita
tai vain positiiviset tunteet hyväksytään,
työyhteisö elää vajaasti. Silloin ei voi
saavuttaa parhaita mahdollisia tuloksia.

UTELIAISUUS KANNATTAA
Työkaverin sisuksissa kuohuu ja tunteet purkautuvat takahuoneessa piikittelynä, huokailuna, huutona, itkuna tai
ongelmakeskeisenä puheena. Varmasti
jokaisella työpaikalla on joskus tapahtunut näin.

1

2
3

LUPA
TUNTEILLA

unteet ovat osa ihmisyyttä ja ihminen on osa työelämää. Siksi
tunteet kuuluvat erottamattomana
osana ihmisenä olemiseen myös työpaikalla.
– Tunnetaitavuus on kykyä ymmärtää itseä ja muita. Yksi osoitus siitä on,
että osaa valita tavan reagoida tilanteessa tarkoituksenmukaisella tavalla
omasta tunteestaan huolimatta. Se
on olennainen työelämätaito, jota voi
myös opetella, sanoo tunnetaitovalmentaja Mirjami Kirjonen.
Tunnetaitavuus on tärkeää ihan
kaikessa kanssakäymisessä, mutta merkitys korostuu muutos- ja painetilan-

Tehtävä

Huomaa tunteiden
vaikutus työyhteisössä

– On hyödyllistä opetella tunnistamaan ja sanoittamaan oma tunne. Jos
ikävää tunnetta välttelee, se ohjaa tekemistä helposti väärällä tavalla. Mutta
kun tunteelle on uskaltanut antaa oikean nimen, on päässyt jo tilanteeseen,
että järki on mukana työskentelyssä.
Nimeämisen lisäksi on tärkeää olla
utelias siitä, miksi minusta tai työkaverista tuntui tältä. Nimittäin aina tilanne
ei ole sitä, miltä se päällisin puolin ja
tunnereaktion perusteella näyttää.
– Uupumus voi ilmetä ongelmakeskeisyytenä, kaltoin kohtelu syyttelynä
ja stressi voimakkaana reagointina,
Kirjonen listaa.

4
5

UUPUMUS VOI ILMETÄ
ONGELMAKESKEISYYTENÄ,
KALTOIN KOHTELU SYYTTELYNÄ
JA STRESSI VOIMAKKAANA
REAGOINTINA.
Samoin positiivisten tunteiden sanoittaminen on hyödyllistä, ne lieventävät
negatiivisten vaikutusta ja energiaa vapautuu oikeisiin asioihin. Hyvät tunteet
ovat motivaation ja energian lähteitä,
jotka vaikuttavat kulovalkean tavoin
sitoutumiseen, hyvinvointiin ja tavoitteeseen pääsemiseen.
– Kun ihmistä arvostetaan, hän
on valmis ponnistelemaan ja antaa
työlleen ekstrapanoksen. Kun hän on
tietoinen meneillään olevista asioista
ympärillään, hän hyväksyy paremmin
epäkohtia. Ja kun hän kokee ympäristön voimaannuttavana, hän sitoutuu,
Kirjonen jatkaa.

Ajattele parasta työkaveriasi,
esimiestäsi tai asiakastasi ja kirjoita
paperille hänen nimensä.
 ieti, miltä sinusta tuntuu olla
M
tekemisissä hänen kanssaan ja listaa
paperille tunteet, jotka tulevat mieleesi.
Ajattele sitten hankalinta työkaveriasi,
esimiestäsi tai asiakastasi ja kirjoita
paperille hänen nimensä.
 ee samoin kuin edellä ja mieti, miltä
T
sinusta tuntuu olla tekemisissä hänen
kanssaan ja listaa paperille tunteet,
jotka tulevat mieleesi.
 ee mielessäsi yhteenveto. Mieti, mitä
T
vaikutuksia näiden kahden henkilön
herättämillä tunteilla on sinun arkeesi.
Entä miten itse vaikutat muihin?

TUNNE ON AINA TOTTA
Kirjosen mukaan voimme edellyttää
keneltä tahansa työyhteisön tai tiimin jäseneltä tunnetaitavuutta. Jos emme salli
itsemme, työkaverin tai asiakkaan kokea
kielteisiä tunteita, vähennämme samalla
myös kykyä kokea myönteisiä tunteita.
Kun tunnepurkaus tulee, paras työkaveri on se, joka kuuntelee.
– Sano mieluummin ”tuolta minustakin varmaan sinun tilanteessasi tuntuisi”
kuin ”älä välitä tuommoisesta”. Tunteen
vähättely, tuomitseminen tai helpot ratkaisut eivät johda mihinkään, Kirjonen
neuvoo.
Sama neuvo pätee asiakastilanteeseen: jos asiakas on kiukkuinen, kiukku
taatusti kasvaa vähättelemällä.
– Käytös on aina oire jostakin ja
kaikkein tärkeintä on ymmärtää juurisyy.
Silloin käytössämme on kaksi valtavaa
voimaa: tunne ja järki, jotka vievät asiaa
yhdessä eteenpäin. ●

Mirjami Kirjonen
LAJINA MIELI OY
Mirjami on ihmisen valmen
tamiseen erikoistunut kasvatus
tieteilijä, työnohjaaja ja
psyykkinen valmentaja. Hänellä
on pitkä kokemus johtamisen,
henkilöstöjohtamisen ja työ
yhteisöjen kehittämisen parista.
Lähes päivittäin keskustelujen
ytimessä ovat tunteet.
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EEPEELÄINEN
Jennin arki on
rautaa töissä ja
vapaalla

Eepeen rautaisin
nainen

EEPEE MAHDOLLISTI HENKISEN KASVUN,
LAPSET MUOKKASIVAT AJANKÄYTÖN
MESTARIKSI.

Rautaprisman uutta esimiestä Jenni Hyyppää voi hyvällä syyllä
kutsua Eepeen rautaisimmaksi naiseksi. Hän treenaa kilpailumielessä
fitnesslajeista rankimmassa, women’s physiquessa.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

L

appajärveltä kotoisin oleva Jenni Hyyppä vaikuttaa monella sektorilla. Viime vuoden lopulla
Rautaprisman esimiehenä aloittanut nainen on
mukana myös perheyrityksessä, joka pyörittää Lappajärven kesäteatteria ja Hotelli Kivitipun rannassa
sijaitsevaa Terrace Kirppua.
Teini-ikäiset kaksospojat ja muutamaa vuotta nuorempi tytär vaativat oman osansa äidin huolenpitoa.
Lisäksi hän suoritti työn ohessa ylemmän AMKtutkinnon keväällä 2020 ja kirjoitti opinnäytetyön
tulevaisuuden puutarhakaupasta.
– Nyt luen kasvatustieteitä avoimessa yliopistossa.
Siitä saa tukea omaan arkijohtamiseen.
Uutena luottamustehtävänä on Eepeen edustajisto.
– Minusta on tärkeää vaikuttaa yhteisiin asioihin.
Olen saanut ihmisiltä jo paljon viestejä ja toiveita
Eepeen kehittämiseksi, hän toteaa.
Jennin saliharrastus alkoi työtapaturmasta, kun
piti löytää uusi urheilulaji, jossa ei tarvitse juosta.
– Valitsin women´s physiquen, jossa minulla on
oma valmentaja ja tähtäimessä ensimmäiset kisat
vuonna 2023. Lapsetkin ovat tyytyväisiä, kun äiti käy
treenaamassa. Olen kuulemma aina leppoisammalla
päällä salin jälkeen, Jenni naurahtaa.

LISÄVAUHTIA RAVINTOLAKIERROKSELTA
Jennin ura eepeeläisenä alkoi parikymmentä vuotta
sitten Prismasta, jossa hän oli kesätöissä. Lisävauhtia tuli ravintolakierrokselta: Jenni on työskennellyt
kaikissa muissa Eepeen Seinäjoen ravintoloissa paitsi Rossossa. Päivät sujuivat koulussa markkinointia
opiskellen, illat ja viikonloput töissä.
Vuonna 2004 syntyivät kaksospojat. Tyttären
syntymisen jälkeen vuonna 2007 Eepee haki uusia
opiskelijoita esimieskoulutukseen. Vanhempainvapaalla ollut Jenni päätti hakea ja pääsi sisään.
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– Lopetin äitiysloman kesken ja mies jäi vuorostaan kotiin hoitamaan lapsia.
Esimieskoulutuksen myötä Jenni sai uusia työtilaisuuksia ja päätyi Lehtisen S-marketiin. Seuraavana
olivat vuorossa S-market Alavudella ja työpestit eri
projekteissa Lapualla, Kauhajoella ja Alajärvellä.
– Kuljin töissä Seinäjoelta Alavudelle kahdeksan
vuotta, sitten alkoi ajaminen kyllästyttää. Oli helpotus, kun pääsin töihin Rautaprismaan, jossa vastasin
aluksi puutarhapuolesta. Äidilläni oli Lappajärvellä
kukkakauppa, joten ala oli tuttu.

JÄÄTÄVÄ MÄÄRÄ AMMATTITAITOA
Jenni astui Rautaprismassa isoihin saappaisiin,
kun parikymmentä vuotta esimiehenä toiminut Jari
Kivimäki keskittyy nyt projekti- ja yritysmyynnin
kehittämiseen.
– Rautapuolella on niin monipuolinen tarjonta,
että kyllä tässä riittää tekemistä ja opettelemista.
Onneksi henkilökunnalla on jäätävä määrä ammattitaitoa, Jenni kehuu.
– Olen ensimmäiseltä ammatiltani rakennuspiirtäjä ja aloittanut Prismassa vuonna 2001, joten siirtyminen Rautaprisman esimieheksi tuntuu eräänlaiselta
ympyrän sulkeutumiselta, hän jatkaa.
Jenni pohtii, että Eepee on ollut hänelle henkisen
kasvun mahdollistaja. Lisäksi lapset ovat pistäneet
asiat oikeisiin mittasuhteisiin – hänestä on tullut
ajankäytön mestari.
– Niin muuten, minulta löytyy myös toinen mukava harrastus. Toimin keikkaluontoisesti kuvausmallina, esiinnyn yritysvideoissa ja stillkuvissa. Suurimpia asiakkaitani ovat olleet esimerkiksi Snellman,
Fazer, Kone ja Finnlines.
Melkoinen rautamimmi, vai mitä? Penkistä nousee
sarjana jo 70 kiloa. ●

Eepeeläinen
KUKA?

Rautaprisman myymälän
ja Prisman Kesäpihan
esimies Jenni Hyyppä

KOSKA?

Lue, mistärastus
Jennin salkliuhansra.
sai a

Tuli kesätöihin Prismaan
vuonna 2001, josta matka
jatkui Eepeen ravintoloiden
ja S-marketien kautta
Rautaprismaan.

KUINKA?

”Maltti on valttia niin sali
treeneissä kuin muussakin
elämässä. Tuloksia ei
saavuteta hetkessä.”
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AJANKOHTAISTA

Asiakastyytyväisyys
syntyy pienistä asioista.
Kerroshoitaja Sinikka
Timmerbacka on yksi
heistä, jotka tekevät joka
käänteessä parhaansa,
että kaikki vieraat
viihtyvät.

Hotellivirkailijoista
tuli OIVALTAVIA

HOSTEJA

tustelevat asiakkaan kanssa. Tervehtivät, neuvovat ja
ottavat asioista selvää tarvittaessa, Rantala mainitsee.

on paljon annettavaa.
Sisäänkirjautuminen nopeutuu, kun asiakkaat
voivat halutessaan täyttää matkustajakortin sähköisesti etukäteen S-Card-sovelluksessa. Lisäksi Eepeen
hotelleissa otettiin keväällä käyttöön sisäänkirjautumisen itsepalveluautomaatit ja syksyllä mobiiliavain.
– Osa asiakkaista kokee saavansa parasta mahdollista palvelua, kun saa saapua hotelliin jonottamatta
suoraan automaatin kautta. Toiset arvostavat palvelua kasvokkain. Molemmille on oma käyttäjäkuntansa, sanoo Rantala.

HOTELLIKOKEMUS DIGITAALISTUU

VIRKAILIJOISTA TULI HOTELLI-HOSTEJA

Ketjun parhaan hotellin valinnassa ratkaisivat asiakastyytyväisyys, henkilöstön tyytyväisyys ja myös
taloudellinen tulos.
– Aiempina vuosina molemmat hotellimme, niin
Vaakuna kuin Lakeus, ovat olleet useasti kärkisijoilla
asiakastyytyväisyydessä. Sitäkin upeampaa on nyt
olla koko maan ykkönen vielä laajemmilla kriteereillä mitattuna, Rantala hymyilee.
Onnellistaminen on sana, johon on kiteytetty
Sokos Hotels -ketjun asiakaspalvelun tavoite. Se
sisältää monia asioita, joille myös digikehityksellä

Samalla kun saapumis- ja lähtörutiinit tehdään osin
digipalveluna, vapautuu henkilöstöltä aikaa läheisempään asiakaspalveluun. Tiskin takana työskentelevien virkailijoiden sijaan hotellihenkilöstöstä
kasvaa hotelli-hosteja, joiden tehtävä on huolehtia
vieraista koko vierailun ajan.
– Hotelli-host ei välttämättä seiso tiskin takana
palvelemassa asiakkaita, vaan istahtaa asiakkaan
kanssa sohvalle. Huoneen valinta, pöytävaraukset ja
muut palvelutoiveet hoituvat siinä kotoisasti kahvikupposen ääressä.

Onnellinen hotelliasiakas on hän, joka löytää pehmolelunsa
huoneesta huolellisesti peiteltynä tai hän, joka saa marssia suoraan
puhtaisiin lakanoihin itsepalveluautomaatin kautta. Asiakkaasta
huolehtiminen on oivaltamista, jolle digipalvelut antavat lisää tilaa ja
mahdollisuuksia.
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT SAMU LEHTINEN

S

einäjoen Original Sokos Hotel Lakeus valittiin
keväällä Suomen Sokos Hotels -ketjun vuoden
2020 parhaaksi hotelliksi – ja sehän tuntuu erityisen hyvältä näin epävarmoina aikoina.
Vastaanottopäällikkö Merja Rantala korostaa, että
kaiken takana ovat ihmiset: vieraiden auttamiselle
vihkiytynyt henkilökunta, joka noteeraa asiakkaan
joka kulman takana.
– Tärkeintä on alku. Se, että asiakas kokee tulleensa huomatuksi. Tämä väki todella osaa sen.
Lisäksi henkilökunnan valtti on yhteen hiileen
puhaltaminen.
– Olemme yhtä taloa ja aina asiakasta varten
olemassa työroolista riippumatta. Esimerkiksi siitä
tulee paljon kiitosta, kun meillä kerrossiivoojat ju-
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HOTELLI-HOST EI
SEISO TISKIN TAKANA
PALVELEMASSA
ASIAKKAITA, VAAN
ISTAHTAA ASIAKKAAN
KANSSA SOHVALLE.

Tämänkaltaiselle palvelulle korona-aika on
aiheuttanut tilapäistä takapakkia, mutta sen sijaan
erilaiset huoneeseen vietävät palvelut ovat ottaneet
harppauksia eteenpäin.
Rantala kannustaa asiakkaita hyödyntämään niitä
enemmänkin.
– Jos asiakas niin toivoo, huoneessa odottavat
torilta haetut paikalliset mansikat, valmiiksi lämmitetty sauna tai Onni Oravan yllätyspaketti. Samoin
huoneisiin tarjottavasta aamiaisesta ja ravintoloiden
take away -annoksista on tullut koronan ansiosta
peruspalvelua.
Onnellistaminen ei vaadi porealtaita tai kalleinta
shampanjaa. Mahdollisuus siihen piilee jokaisessa
asiakaskohtaamisessa. Joka kuukausi Sokos Hotels
-ketjun hotellit kokoavatkin yhteen onnellistamistekoja, joista koskettavimmat palkitaan.
Se voi olla vaikka respan tarjoama koiranhoitoapu aamiaisen ajaksi tai sopivalla hetkellä tarjottu
ilmapallo lapselle.
– Hyvä mieli syntyy hetken oivalluksista, asiakkaan elämää helpottavista ja piristävistä pienistä
teoista. ●
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TAAVI NIEMI
Kokki

KYSYMYSTRIO

Kiirettä piti
kesätöissä
Eepee työllisti kesällä 685 nuorta. Taavi,
Sofia ja Elmeri kertovat, miltä kesäpesti
maistui Amarillossa, S-market Kurikassa ja
ABC Alajärvellä.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

MILLAINEN KESÄ OLI TÖISSÄ?

MILLAINEN EEPEE ON TYÖNANTAJANA?

TAAVI: Ainakin se oli kiireinen. Amarillossa on töissä
tosi hyvää porukkaa, olen viihtynyt siellä todella
hyvin.
SOFIA: Se oli työntäyteinen, mutta työpäivät olivat sopivan viileitä. Kaverit valittivat, että heillä oli kesätöissä
tosi helteistä, minulla oli ilmastoidussa marketissa
luksusta.
ELMERI: Yhtä kiireinen kuin edellinen kesä, vakituisten
lomat pyörivät ja matkailijoita liikkui paljon.

TAAVI: Iso konserni, jossa kaikki asiat on hoidettu

MITÄ UUTTA OPIT KESÄTÖISSÄ?
TAAVI: Minulla on työkokemusta niin monesta eri
keittiöstä, että en varsinaisesti oppinut mitään uutta.
Toki sain itsevarmuutta lisää, rohkeus on kokille tärkeä
ominaisuus. Amarillon keittiössä näkyy, että ravintola
kuuluu ketjuun. Ruoan valmistus on järjestelmällisempää sekä listat ja ruokakomponentit on mietitty
valmiiksi.
SOFIA: Sain viime kesänä kassakoulutuksen ja pääsin
sen jälkeen tekemään kaikkia vuoroja. Tänä kesänä
opin enemmän ja syvällisemmin juuri kassatoimintoja.
Veikkauspiste on ollut tähän saakka vähän hepreaa, nyt
hallitsen myös sen.
ELMERI: Raportointi on lisääntynyt. Kirjaamme kaikki
toimenpiteet tabletille Mojovaan, kuten esimerkiksi
lisämyynnin. Lisäksi meillä on listoja, joissa muistutetaan päivittäisistä ja viikottaisista työtehtävistä.
Ne ovat ihan hyviä, tulee kaikki asiat varmasti tehtyä
kunnolla.

KUINKA SINUA PEREHDYTETTIIN?
TAAVI: Minulla oli huippuperehdyttäjät, sain tiedon
kaikesta tarpeellisesta. Ja ainahan voi kysyä, jos jotain
uutta tulee vastaan.
SOFIA: Perehdytys toimi hyvin jo silloin yläkouluaikana,
kun tulin S-market Kurikkaan tutustu ja tienaa -harjoitteluun hyllyttäjäksi. Olen saanut aina opastusta uusiin
tehtäviin. Ja jos en jotain tiedä, niin kysyn.
ELMERI: Todella hyvin. Esimiehen lisäksi samassa vuorossa olevat työkaverit opettivat eri työtehtäviä. Sain
rauhassa katsella ensin vierestä ja sitten tehdä asioita
itse heidän ohjauksessaan.

MITÄ SINÄ TOIT TYÖYHTEISÖÖN?
SOFIA PELTONEN
Myyjä
Sofialla oli kolmas kesä
S-market Kurikassa.
Lukioaikana hän
toimi tarvittaessa
töihin kutsuttavana
apuvoimana. Nyt Sofia
pitää välivuoden ja jatkaa
töitä tutussa tiimissä
miettien, mihin hakisi
opiskelemaan.
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TAAVI: Olen työskennellyt ravintola-alalla 14-vuotiaasta
asti eli yli kymmenen vuotta. Toin varmaan työyhteisöön osaamista, kokemusta ja varmuutta.
SOFIA: Olen hyvin oma-aloitteinen. Kun päätän tehdä
jotain, niin hoidan asian aina kunnolla loppuun saakka.
ELMERI: Rauhallisuutta ja paineensietokykyä. Työkaverit
ovat kehuneet, että minun kanssani työt sujuvat ilman
paniikin tunnetta. Asiat tapahtuvat, mutta ilman turhaa
stressiä. Meillä on tosi hyvä yhteishenki ja meno päällä,
tuntuu kuin olisimme kaveriporukka eikä työtiimi.

kuntoon. Asiat toimivat hyvin ja aina saa jostain
apua, jos tarvitsee.
SOFIA: Kunnollinen ja järkevä yritys, jossa asiat
hoidetaan hyvin.
ELMERI: Työntekijöistä huolehtiva. Viime vuoden
maaliskuussa, kun ABC-liikennemyymälöiden
ravintolat suljettiin, minulle tarjottiin työvuoroja
Alajärven ja Vimpelin S-marketeista. Eepeen työkokemuksesta on minulle hyötyä myös tulevaisuudessa, jos haen töihin S-ryhmään.

Seinäjoella asuva Taavi
Niemi työskenteli kesän
2019 Lakeus Matadorin
keittiössä, tänä kesänä
oli vuorossa Amarillo.
Pitkään ravintola-alan
töitä tehnyt Taavi on
koulutukseltaan kokki
ja opiskelee parhaillaan
restonomiksi.

MITEN AIOT KÄYTTÄÄ KESÄN PALKKARAHAT?
TAAVI: Olen laittanut hiukan rahaa säästöön syksyä
varten. En osta mitään kummempaa, rahat menevät elämiseen.
SOFIA: Laitoin tietyn prosentin kuukausipalkastani
asuntosäästötilille ja osan säästötilille tulevaisuutta varten.
ELMERI: Olen yrittänyt säästää mahdollisimman
paljon, että voisin opiskeluaikana elää mukavasti.

MITÄ TEET KESÄN JÄLKEEN?
TAAVI: Palaan opiskelemaan restonomiksi, valmistun puolen vuoden päästä. Sitten muutan Poriin
ja mietin, mitä teen seuraavaksi. Ehkä jotain
muuta kuin näitä keittiöhommia? Tai sitten haen
esimieheksi jonkun ravintolan keittiöön.
SOFIA: Pääsin keväällä ylioppilaaksi ja halusin nyt
pitää välivuoden, kun en vielä tiedä mihin haen
opiskelemaan. Saan jatkaa töitä S-market Kurikassa, minulla on sopimus ensi vuoden toukokuuhun saakka.
ELMERI: Palaan Jyväskylään ammattikorkeakouluun, siellä jatkuvat opiskelut tradenomiksi.

”Poikkeusvuodesta
huolimatta pystyimme
tarjoamaan kesätyötä
685 nuorelle.”

ELMERI NYGÅRD
Liikennemyymälä
työntekijä
Kun vimpeliläinen Elmeri
pääsi tammikuussa
2020 armeijasta,
hän haki töitä ABC
Alajärveltä ja sai pestin.
Ensimmäisen kesän
jälkeen hän lähti opiskelemaan tradenomiksi
Jyväskylään, mutta
palasi myös täksi kesäksi
mukavaan työporukkaan
Alajärvelle.
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UUDISTUMME

MARKETIN PUOLELLA
MUUTOSTYÖT ALKAVAT
LOKAKUUSSA JA VALMISTA
PITÄISI OLLA 26. MARRASKUUTA.

VIRKISTÄVIÄ TUULIA KAUPANKÄYNTIIN

Yhteistyö kasvattaa
kauppaa Närpiössä

Eepeen edustajistossa
vaikuttava Michaela Esch
ja Närpiön kaupungin
johtaja Mikaela
Björklund odottavat
mielenkiinnolla, miltä
tuttu kauppa näyttää
uudistuksen jälkeen.

S-market Närpiöön on luvassa lisää vipinää, kun saman katon alle
rakennetaan uudet tilat Alkolle.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

S

-market Närpiön laajennustyöt alkoivat elokuussa. Ensimmäisenä rakennetaan noin 250
neliön suuruinen uusi Alkon myymälä S-marketin yhteyteen. Saman katon alle muuttava kumppani lisää omalta osaltaan asiakasvirtaa ja vahvistaa näin S-marketin markkina-asemaa Närpiössä.
Närpiön kaupunginjohtaja Mikaela Björklund
katselee hyvillä mielin Eepeen satsausta vihanneksista kuuluisaan kaupunkiin. Lisärakentamiseen
liittyvä lupaprosessi sai päättäjiltä sutjakkaasti
vihreää valoa – yritysten välinen yhteistyö sopii
erittäin hyvin kasvavan kaupungin strategiaan.
– Erilaisten palveluntuottajien synergiaa olemme edistäneet myös kaupungin omissa toimin-
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Myös marketpäällikkö Markus Bergman iloitsee
uusista tuulista. Vaikka rakennustyömiehet ja
-koneet tuovat arjen kiireeseen lisähaasteita, niin
marraskuulla avattava uudistunut kaupan keskus
kruunaa kaiken vaivannäön. Onneksi muutoksessa on mukana tuttuun tapaan muutostyöryhmä,
Eepeen kokenut kaupan iskujoukko.
S-marketin neliöt säilyvät entisellään noin 1 500
neliössä, mutta ilme freesaantuu värimaailmaltaan
ja kalusteiltaan, jotka ajan hengen mukaisesti ovat
myös energiatehokkaita.
– Marketin puolella muutostyöt alkavat lokakuussa ja valmista pitäisi olla 26. marraskuuta.
Bergmanin mukaan suunnitelmissa ei ole juuri
nyt rekrytoida uusia työntekijöitä.
– Toki jos myynti kovasti kasvaa, niin se tuo
myös työpaikkoja, hän huomauttaa.

ODOTTAVIN MIELIN UUTTA KOHDEN
noissa. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on S-market
Närpiön naapurissa sijaitseva Mitt i Stan -keskus,
josta löytyy muun muassa kulttuuritarjontaa, terveyspalveluja ja hotelli, Björklund kertoo.
Kaupunginjohtaja on itsekin Eepeen asiakas
omistaja ja käyttää vihreää korttiaan paikallisessa
S-marketissa.
– S-market Närpiö on palvellut minua vuosien
varrella hyvin. Minusta on ihanaa, kun voin ostaa
sieltä myös paikan päällä paistettuja herkkuja. Jos
jotain toivon, niin kaipaan yllätyksellisyyttä tuotevalikoimassa. Pidän siitä, että tarjolla on uusia
ja erilaisia tuotteita kokeilumielessä, sitä saisi olla
lisää, hän evästää.

S-market Närpiön naapurissa asuva yrittäjä
Michaela Esch seuraa mielenkiinnolla meneillään
olevaa uudistusprojektia. Eepeen uutena edustajiston jäsenenä hän katselee kauppaa kahdesta eri
näkövinkkelistä – päättäjänä ja asiakkaana. Hän on
vakuuttunut, että Alkon muutto S-marketin yhteyteen on erinomainen asia.
– Samalla kun käydään Alkossa, niin on helppo
pyörähtää ostoksilla myös vieressä olevassa
S-marketissa.
Muuttovoittoisessa Närpiössä kansainvälisyys ja
ruotsinkielisyys ovat merkittävässä asemassa. Sitä
samaa Esch toivoo myös Eepeeltä, joka kehittää
kauppaa vahvalla otteella maakunnassa. ●

Marketpäällikkö
Markus Bergmanilla
on luvassa kiireinen
syksy, kun kaupan
muutostyöt alkavat
lokakuussa.
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UUDISTUMME

VASTUULLISUUS

Seinää kaatuu
ja uutta nousee
Ähtärissä
S-market Ähtärin pullat ovat
pian paremmassa uunissa, kun
uudistusurakka tuo ylpeyden
aiheeksi uunituoreen paistopisteen
ja monia muita hyviä juttuja.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

S

-market Ähtärin marketpäällikkö Virpi Lehti
nen hypähtää ilosta tulevan paistopisteen kohdalla. Siihen rakentuu kaupan lämmin sydän,
jossa paistuu tuoreita herkkuja vakioasiakkaille ja
matkailijoille.
Virpi nauttii täysillä muutoksen tuulista, joita
hän saa nyt ympärillään kokea. Alko on jo siirtynyt
marketin yhteyteen sille uudistettuun tilaan.
– Tästä kaatuu seinää ja uutta rakennetaan tuonne, Virpi osoittaa vanhan Alkon suuntaan.
Syyskuussa alkavat Alkon entisten tilojen
muutostyöt työtilaksi, yleisövessaksi ja tilaksi pullonpalautusautomaatille. Sitten pistetään uusiksi
marketin koko kylmälaiterivistö ja valaistus, onhan
päivän kuuma sana energiatehokkuus.
Vastuulliseen uudistusurakkaan kuuluvat luonnollisesti myös aurinkokeräimet katolle. Kauppakeskukseen rakennetaan ympäristöystävällinen
hiilidioksidi-kylmälaitos ja lauhdelämmön talteenottojärjestelmä.

Tähän se tulee,
uusi paistopiste
herkkuineen,
marketpäällikkö
Virpi Lehtinen
hehkuttaa.

ROSKA
MUUTTUU
ARVOKSI
S-ryhmä, Eepee ja ketjun kumppanit tekevät jatkuvasti
töitä sen eteen, että roskiin ei tarvitsisi heittää juuri mitään.
Seinäjoen hotellien käytetyt peitot matkaavat koirahoitolaan,
marketeissa Ässän omat tuotepakkaukset ovat pian
täysin kierrätettäviä, Hesburgerin tarjottimet syntyvät
kuljetuslaatikoista ja muovia käytetään vain siellä, missä siitä
on ympäristölle enemmän hyötyä kuin haittaa.
TEKSTI ANNE KOHTALA

Thaimaasta kotoisin oleva
Ganchana Suwannaphet
on oppinut harjoittelussa
suomea ja S-marketin
monipuolisia työtehtäviä.
Motivoituneen työntekijän
pesti on jatkunut kesätyönä
ja kausiapulaisena.

LISÄÄ TILAA JA UUSIA TUOTTEITA
Täydellinen konseptiuudistus tuo Ähtäriin modernin ruokakaupan. Luvassa on sata neliötä lisätilaa,
entistä pidemmät hyllyrivistöt, uudet myymäläkalusteet ja kasvua useisiin tuoteryhmiin.
– Saamme lisää muun muassa erikoisoluita ja
alkoholittomia oluita. Uutta ovat myös kolme itsepalvelukassaa ja appelsiinimehukone, Virpi listaa.
Marketpäällikkö on tyytyväinen, että muutoksen
läpiviemisessä on vetovastuussa erityinen muutosryhmä, jolla on kokemusta vastaavanlaisista
konseptiuudistuksista Eepeen muissa marketeissa.
– Jännittävä syksy on tulossa, se on varmaa. Toivottavasti aikataulut pitävät ja valmista on marraskuussa sopivasti ennen joulukauppaa, Virpi toteaa. ●
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Annika Haavisto
odottaa kovasti muun
henkilökunnan kanssa
S-marketin muodonmuutosta. Kun myymälän
väritys muuttuu tummanharmaaksi, tulevat värikkäät
hedelmät paremmin esiin.
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VASTUULLISUUS

Lemmikkihotelliyrittäjä
Kirsi Hautakangas arvostaa
laadukkaita petivaatteita,
jotka kestävät kulutusta ja
pesua. Hänen kennelissään
on syntynyt myös Suomen
kuuluisin pentu, presidenttiparin tenterfieldinterrieri
Osku.

Omat pakkaukset
satasella kiertoon

S

-ryhmän omien merkkien pak
kausten vastuullisuutta kehitetään
vauhdilla. Tavoitteena nimittäin
on, että vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki S-tuotteiden pakkaukset
ovat sataprosenttisesti kierrätettäviä.
Vastuullisuuspäällikkö Anni
Loukaskorpi korostaa, että muutos
ei tapahdu hetkessä. Yhteistyössä
tavarantoimittajien kanssa on mietittävä asioita niin pakkauslinjaston kuin
hävikinhallinnan kannalta.
– Tärkeintä on, että pakkaus toimii
päätarkoitustaan varten eli suojaa
tuotteen laatua ja turvallisuutta, auttaa
säilyvyydessä ja hävikin minimoimisessa sekä toimii läpi koko hankintaketjun niin kuljetuksissa, myymälässä
kuin kuluttajan kotona, Loukaskorpi
sanoo.
Yhdestä materiaalista valmistettu
pakkaus on usein helppo kierrättää. Jos taas pakkauksessa on useita
materiaaleja, kuluttajan tulisi pystyä
erottelemaan materiaalit kätevästi
toisistaan.

Omien merkkien pakkauksiin on
lisätty selkokielisiä lajitteluohjeita. Lisäksi pakkauksissa on otettu käyttöön
”Kehitimme pakkausta” -merkinnät,
jotta uudet ratkaisut näkyisivät selkeästi kuluttajalle.
– Merkintää käytetään muun
muassa silloin, jos pakkauksessa on
vähennetty muovin tai muun pakkausmateriaalin määrää tai pakkauksessa
hyödynnetään kierrätysmuovia tai biopohjaista muovia, Loukaskorpi sanoo.

GRAMMOILLA ON VÄLIÄ
Kierrätettävyyden lisäksi S-ryhmän
tavoitteena on uusiutuvien materiaalien, kierrätysmateriaalien ja muovin
kestävän käytön edistäminen sekä
turhan muovin minimoiminen.
– Muun muassa laminaattien, monikerrosmuovien ja mustien muovipakkausten kierrätys on nykyteknologialla
yhä haastavaa. Tällaiset pakkaukset
pyrimme korvaamaan kierrätettävällä
vaihtoehdolla aina, jos se on mahdollista, Loukaskorpi kertoo.

Uudelleenkäytettävien pakkausten
käyttöä on edistetty vauhdilla etenkin
logistiikassa. Esimerkiksi hevi-tuotteiden toimitusketjussa käytetään pitkälti
uudelleenkäytettäviä laatikoita.
Muovin määrää on vähennetty
vuoden aikana yli 80 pakkauksessa.
Kun myyntivolyymit ovat suuria,
muutamilla grammoillakin on jo väliä.
Yksistään S-ryhmän omien merkkien pakastevihannesten ja -marjojen
pakkauksista muovia on pystytty vähentämään vuositasolla yli miljoonan
muovikassin verran.
Muovin jälkeen seuraavaksi huomio
kääntyy puuhun.
– Ihan uuden metsäkatolinjauksemme tavoitteena on, että vuoden
2023 loppuun mennessä oman merkin
päivittäistavaratuotteiden kuluttajapakkauksissa käytetyn puun tulee olla
vastuullisuussertifioitua tai kierrätettyä raaka-ainetta. Sama tavoite koskee
käyttötavarakaupan omien merkkien
kuluttajapakkauksia vuoteen 2025
mennessä. ●

TAVOITTEENA ON, ETTÄ
VUOTEEN 2025 MENNESSÄ
ASIAKKAAMME OSTAVAT

ALLE

40 MUOVIKASSIA
VUODESSA

KIERRÄTYSRAAKA-AINEEN
OSUUS MYYTÄVISSÄ
MUOVIKASSEISSAMME ON

88 PROSENTTIA
6 000

LAATIKKOA =

Hese teki
kuljetus
laatikoista
tarjottimia
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J

oskus mahdollisuus laittaa materiaali kiertämään avautuu kuin
tarjottimella. Hesburgerin logistiikassa käytettävistä, rikkoutuneista kuljetuslaatikoista valmistetaan tarjottimia
ketjun ravintoloihin.
Ajatus rikkinäisten kuljetuslaatikoiden kierrättämisestä syntyi,
kun Hesburgerilla pohdittiin, miten
aiemmin jätteeksi päätynyttä materiaalia voisi käyttää hyödyllisesti omassa
toiminnassa. Rikkoutuneet polypropeenilaatikot sopivat tarjotinten uusiomateriaaliksi hyvin, sillä niiden volyymi
on riittävän suuri ja ne ovat puhtaita
käytöstä poistuessaan.

TESTATTU RAVINTOLAKÄYTTÖÖN
Ideaa lähdettiin testaamaan yhdessä
työvaatetoimittaja Touchpoint Oy:n ja
muovituotteita valmistavan Wiitta Oy:n
kanssa. Syntyi tarjotin, jonka hiilijalanjälki on 85 prosenttia pienempi kuin
jos se olisi tehty uudesta muovista.
– Omaa toimintaa tarkastellessa on
oltava mukana kekseliäisyyttä ja tahtoa
saada asiat onnistumaan. Keräsimme
yli 6 000 rikkinäistä laatikkoa ja niistä
syntyi meille noin 19 000 tarjotinta.
Tämä onnistuminen vahvistaa uskoamme siihen, että kiertotalous on kannattavaa, sanoo Hesburgerin viestintäpäällikkö Heini Santos.

19 000
TARJOTINTA

Valmistusprosessissa laatikot
murskataan pieniksi osiksi, joista
tehdään muovirakeita. Muovirakeet
sulatetaan ja ruiskutetaan tarjotinmuottiin. Yhden tarjottimen
valmistus kestää noin minuutin.
Tarjottimet on testattu ravintolakäytön näkökulmasta, sillä niiden
pitää kestää konepesu ja lämpötunnelin lämpö. Lisäksi tarjottimille
on tehty kierrätysmuovin vaatimat
laboratoriotutkimukset. ●

Hotelliluksusta
karvaisille ystäville

L

emmikkihotelli Doggies & Kittiesin asiakkailla Seinäjoella on
aina silloin tällöin kissojen ja
koirien päivät, kun taloon saapuu
kuorma laadukkaita petauspatjoja,
peittoja ja tyynyjä. Original Sokos
Hotel Vaakunan ja Lakeuden vanhat petivaatteet saadaan näin kiertoon ja uuteen käyttöön.
– Peitot ja tyynyt ovat kuluvaa
tavaraa eikä niitä voi ihmisten
hotellissa määräänsä pidempään
pestä ja käyttää. On huippujuttu,
että niistä saadaan tehtyä vielä mieluisilla aromeilla höystettyjä petejä
karvaisille ystävillemme, sanoo
Eepeen hotellien palvelupäällikkö
Kati Keltamäki.
Vaakunassa ja Lakeudessa on
yhteensä lähes 300 hotellihuonetta,
joten pelkästään peittoja on käytössä yli 600. Kaikkia ei toki uusita
kerralla, vaan kuluneet kerätään
pois pienissä erissä.

VIHREÄ HOTELLI
SITOUTUU EKOTEKOIHIN

nä Green Key -hotellina.
– Tämä on pieni teko ympäristön ja samalla eläinten hyväksi,
mutta juuri tällaisilla pienillä
asioilla ympäristökuorma kevenee,
idean äiti Keltamäki toteaa.
Green Key -merkin saanut
hotelli on sitoutunut muun muassa
henkilöstön ja asiakkaiden ympäristötietoisuuden kasvattamiseen,
energian- ja vedenkäytön tehostamiseen ja majoitustoiminnan ympäristörasituksen vähentämiseen.
Ohjelma motivoi hotelleja jatkuvasti myös uusiin ekotekoihin, sillä
merkki on uusittava vuosittain ja
hakemuksessa on osoitettava, että
kehitystä tapahtuu.
– Tavaraa on meiltä lähtenyt
kiertoon myös Hope-yhdistyksen
kautta. Sinne lähtivät ravintola Talriikin vanhat astiat, ja seuraavaksi
tarjolla olisi hotellihuoneista
vaihtoon meneviä juoma
laseja, Keltamäki suunnittelee. ●

Peittojen ja tyynyjen kierrätys
vahvistaa myös Lakeuden ja Vaakunan asemaa ympäristötietoisena ja kestävää matkailua edistävä-
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LUKUJEN TAKANA

TJ:N TERVEISET

Heinäkuu kutsui
reissaajat maakuntaan
Kylläpä kansa grillasi ja remontoi. Vietti kesää terassilla ja reissun
päällä. Huollatti autojaan. Marketkauppa pääsi heinäkuun
myynneissä hyviin tuloksiin. Varsinaiset hellelukemat nappasi
tällä kertaa kuitenkin matkailu- ja ravitsemiskauppa, joka näytti
piut paut koronalle ja kipusi heinäkuun tuloksissa normaalien
tapahtumavuosien tasolle. Toimialajohtaja Juhamatti Aronen ja
kaupallinen johtaja Jari Palo nostivat esiin ilmiöitä lukujen takaa.
HELTEINEN
KESÄKAUPPA
YLITTI ODOTUKSET

PERHEMATKAILIJAT
TÄYTTIVÄT TAPAHTUMA-AUKON

Marketkauppa ylsi huippulukemiin,
kun sääolosuhteet ja pitkittynyt korona
saivat kesäkansan käymään ahkerasti
ruoka- ja juomaostoksilla. Yllätys oli
myös se, että käyttötavarapuolella on
palattu viime kuukausia parempiin
lukemiin.
Rautakauppa käy edelleen kuumana,
sillä ihmisten remontointi-into ei näytä
laantuvan. Tämä on aiheuttanut sen,
että esimerkiksi puutavaran kysyntä
on ylittänyt tarjonnan ja hinnat ovat
nousseet. Myös puutarhakaupassa on
ollut vilkasta.
Paluuta syksyyn värittää jälleen
heikentyvä koronatilanne. Lisähaasteita
tulee myös marketpuolen uusista järjestelmistä ja työvälineistä, joita otetaan
käyttöön loppuvuoden aikana.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa
teki kesän, joka antaa uskoa pitkälle
tulevaisuuteen. Heinäkuun myynti ylsi
samoihin lukemiin kuin takavuosien
normaaleina hyvinä tapahtumavuosina.
Mikä sai ihmiset näin sankoin joukoin
liikkeelle, selittyy osittain heinäkuun
helteillä, jotka kutsuivat kesälomalaisia
nauttimaan Eepeen hyvästä terassitarjonnasta. Peruttujen tapahtumien
jättämän aukon täytteeksi tarvittiin
kuitenkin muutakin – ja se löytyi
maakunnan hienoista matkailukohteista: PowerParkista, Ähtärin Eläinpuistosta ja Tuurin kauppakylästä.
Toisena vuotena peräkkäin saimme
todistaa, että Seinäjoella ja maakunnalla on sykettä myös itsessään, ilman
suurinta vetonaulaa, josta tapahtumaja kokouskaupunki tunnetaan.

Tammi-heinäkuu 2021

MYYNTI JA TUOTOT
TOIMIALOITTAIN
Vertailuprosentti viittaa edellisen vuoden
vastaavaan ajankohtaan.

Marketkauppa

Liikennemyymälät

235,1 M€ 44,5 M€
+6,5 %
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+ 21,8 %

Koko konserni

294,7

M€

+ 7,8 %
Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

7,3 M€
– 2,7 %

Autokauppa

6,6 M€
– 9,2 %

HEINÄKUU LUKUINA

Prosenttiluku viittaa myynnin
kehitykseen vuoden 2020
heinäkuuhun verrattuna.
Market

39

M€

+8 %

Mara

2

M€

+25 %

Limy

9

M€

+20 %
Auto

1

M€

-32 %

LIMY KIIHDYTTÄÄ PIKKUHILJAA
Liikennemyymälä- ja polttonestekaupan kesäkaupassa näkyy, että
perheet liikkuivat mutta isot ryhmät,
urheilujoukkueet ja tapahtumavieraat
puuttuivat.
Heinäkuun myynnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna jopa viidenneksellä.
Merkittävä kasvu selittyy kuitenkin osin
polttonestehintojen korotuksilla, joten
sisäkaupan verrokkiluku antaa todellisemman käsityksen ihmisten liikkumisesta.
Sisäkauppa kasvoi kahdeksan
prosenttia edellisvuoden heinäkuuhun
verrattuna. Normaalivuodesta myynnit
olivat kuitenkin edelleen jäljessä 15–20
prosenttia.

AUTOKAUPPA
KATSOO TULEVAISUUTEEN

Autokaupassa verrokkina ovat kovat
luvut, sillä viime vuoden heinäkuussa
niin vaihtoautokauppa kuin autohuolto
ja katsastus tehtailivat ennätysmyyntejä. Tästä huolimatta jälkimarkkinointi
jatkoi tänä kesänä yhä vain kasvuaan.
Heinäkuun kokonaismyynnit laskivat
viime vuoteen verrattuna yli 30
prosenttia, mutta tuo ei kerro tilanteesta koko totuutta. Uusien ja erityisesti vaihtoautojen myyntejä painoi
alas heinäkuussa alkanut kiinteistöuudistus, jonka vuoksi myytävien autojen
valikoimaa oli tilanpuutteen vuoksi
supistettava tilapäisesti.
Lisäksi kun katsotaan myyntien sijaan
kaupallista tulosta, se oli lopulta edelliskesää parempi.

Eepeen toiminta on
vakaalla pohjalla

V

iereisellä sivulla näkyvät tammi-heinäkuun luvut kertovat, että koronasta
huolimatta Eepeen toiminta on vakaalla pohjalla.
Kesäkauppa onnistui yli odotusten eikä investointitahtia ole tarvinnut
tänäkään vuonna jarrutella. Alkuvuoden tuloksissa marketkauppa jatkoi kasvuaan
ja muillakin toimialoilla suunta kääntyi hyvän kesäkaupan ansiosta pääsääntöisesti parempaan. Monissa toimipisteissä saamme olla tyytyväisiä myynteihin,
vaikka tilanne ennen koronaa onkin vielä matkan päässä.
Eepeen menestymisen perustana olette te – hyvä ja osaava henkilökunta. Teidän tyytyväisyys työhönne ja työnantajaanne näkyy suoraan hyvänä asiakaspalveluna ja sitä kautta myös hyvänä asiakastyytyväisyytenä. Näistä asioista meillä
on ihan tutkitusti usealta vuodelta hyvät tulokset.
Olen pitkän toimitusjohtajaurani aikana nähnyt Eepeen kasvun ja kehittymisen hienoksi osuuskaupaksi, joka tarjoaa asiakasomistajilleen ylivoimaista hyötyä
ja helppoutta omasta kaupasta.
Pitkä ura tietää sitä, että myös ikää on tullut ja eläkkeelle siirtyminen lähestyy.
Eepeen seuraavan toimitusjohtajan haku on tätä kirjoitettaessa loppusuoralla ja
ensi vuoden puolella aloittavan toimitusjohtajan julkistaminen tapahtuu syksyn
aikana. Rekrytointia hoitaa ulkoinen kumppani Boyden Finland, ja lopullisen
päätöksen valinnasta tekee Eepeen hallintoneuvosto.
Voimia syksyyn jokaiselle eepeeläiselle, tapaamme vielä monessa käänteessä.
Kimmo Simberg
Toimitusjohtaja

Eepees verksamhet
vilar på stabil grund

S

iffrorna för januari-juli på vidstående sida visar att Eepees verksamhet vilar
på stabil grund trots coronapandemin.
Sommarkommersen lyckades över förväntan, och vi har inte heller i år
behövt strypa investeringstakten. Resultatsiffrorna för början av året visar att
markethandeln fortsatte att växa, och även de andra affärsområdena utvecklades i
huvudsak positivt tack vare den goda sommarkommersen. Vi kan vara nöjda med
försäljningen på många verksamhetsställen, också om det ännu är en bit kvar till
läget före corona.
Eepees framgång grundar sig på er – vår goda och kunniga personal. Er tillfredsställelse i arbetet och med arbetsgivaren syns direkt som god kundbetjäning,
och därigenom som god kundtillfredsställelse. Det har också undersökningar
bekräftat i flera år.
Under min långa karriär som verkställande direktör har jag sett Eepee växa och
utvecklas till ett fint handelslag som erbjuder sina ägarkunder överlägsen nytta
och bekvämt handlande i den egna butiken.
Den långa karriären betyder ju också att jag har blivit lite äldre, och att det
snart är dags att gå i pension. Rekryteringen av Eepees nästa verkställande
direktör är på slutrakan, och namnet på den nya verkställande direktören, som
tillträder i början av nästa år, offentliggörs under höstens lopp. Rekryteringen
sköts av en extern partner, Boyden Finland, och Eepees förvaltningsråd tar det
slutliga beslutet om valet.
Jag önskar alla Eepeeanställda en riktigt bra höst; vi ses ju ännu allt som oftast.
Kimmo Simberg
Verkställande direktör
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S-MOBIILIKAMPANJA EEPEEN HENKILÖKUNNALLE 1.9.-31.12. 2021

PALKKIONA TUPLATYKYRAHA
Haastamme jokaisen eepeläisen suosittelemaan tänä vuonna
S-mobiilin käyttöä viidelle (5) ystävälle/tuttavalle/asiakkaalle tms.
Miksi S-mobiili on tärkeä?
1.) S-mobiili on nykypäivän välineemme asiakasomistajan henkilökohtaiseen tavoittamiseen
2.) S-mobiili on täynnä etuja ja tietoa omista ostoista
3.) S-mobiilin käyttäjät asioivat meillä useammin ja ostavat enemmän. Kun hankimme porukalla yli 6000
uutta S-mobiilikäyttäjää, tarkoittaa se vuodessa reippaasti yli miljoonan euron lisämyyntiä Eepeelle!

Tavoitteena, että jokainen Eepeen henkilökuntaan kuuluva hankkii
viisi uutta S-mobiilin lataajaa.
Näin saadaan Eepeen henkilökunnan kautta yli 6000 uutta S-mobiilin käyttäjää.
• Työryhmän tavoite: työryhmän henkilökunnan määrä x 5 kpl uutta S-mobiilin lataajaa.
(Työryhmä on toimipaikan/tulosyksikön henkilökunta).

Sokos Hotellit Suomessa

• Työryhmän palkkio, kun työryhmän tavoite on täynnä: +50 € tykyrahaa jokaiselle työryhmän jäsenelle.
Eepeen tykyraha on 50 €/henkilö, kun työryhmä saavuttaa tavoitteensa uusien S-mobiilin lataajien
hankinnassa, niin työryhmä saa tykyrahan tuplana (50 € + 50 €)/henkilö.

73 €/83 €/98 €
Radisson Blu –35 %

päivän hinnasta.
Standard-luokka alkaen 70 €.

S-mobiili on meille tärkeä kehityskohde: S-mobiilin avulla asiakasomistajuudesta
tulee kiinnostavampaa ja kannattavampaa kuin koskaan ennen.
S-mobiilin käyttäjämäärän lisääminen on koko S-ryhmän yhteinen tavoite,
jonka saavuttamiseen jokainen osuuskauppa tekee omat kampanjansa.

Eepeessä S-mobiiliin käyttäjiin tavoitellaan
tänä ja ensi vuonna suurta hyppyä eteenpäin.
Tähän tarvitaan meidän kaikkien osallistumista!
Ilmoita asiakkaan tiedot
Forms-lomakkeen kautta.
Lue QR-koodi puhelimellasi.

