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Hyllykallion Prisman mestaritontut paljastavat, millaisin askelin kannattaa tähän 
jouluun saapastella. Samalla he kertovat, mitä toivovat itse lahjaksi.

Ruokatonttu Nora Nevalalla on päävastuu kaikkein tär-
keimmästä: joulu on ennen kaikkea hyvän ruoan juhla. 
Hyllykallion Prisman ruokapajassa häärii joulun aikana 

80 tonttua, joten vilskettä pitää. Eikä vain päivällä, sillä juhlan 
lähestyessä tonttujen vauhti ei hiljene edes yöllä.

– Olemme viimeisellä viikolla täällä yötä päivää töissä, jotta 
saamme riittävästi ruokaa tarjolle. Joulu on minusta parasta 
aikaa, tohinaa riittää joka hetkelle. Ja sitten kun ovet vihdoin 
jouluaattona sulkeutuvat, hiljaisuus ja rauhoittumisen tunne 
ovat mielettömiä. Me teimme sen taas, Nora hehkuttaa.
Ruokatontun mielessä pyörivät viime vuosien tilastot, niistä 
saa hyvää osviittaa tuleviin päiviin. 

– Esimerkiksi se vaikuttaa, mihin kohtaan viikkoa joulu 
ajoittuu. Tänä vuona aatto on perjantai, mikä tarkoittaa, että 
joulu sujahtaa viikonlopussa. Meidän tonttujen apuna on ti-
lausjärjestelmä, joka ennustaa edellisten vuosien perusteella 
meille parhaan mahdollisen saatavuuden jouluherkuista.

– Monet valmistavat joulun laatikot tuoreista raaka-ai-
neista, mutta myös valmiita joululaatikoita menee paljon. 
Edellisten vuosien uutena suosikkina joulupöytään ovat 
nousseet myös bataatti -ja punajuurilaatikot, vaikka toki 
porkkana- ja lanttulaatikko ovat yhä pääosassa. Meillä Ete-
lä-Pohjanmaalla monen lapsuuden jouluun kuuluu imelletty 
perunalaatikko, joka on tehty isoäidin reseptillä, Nora jatkaa.
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Ess Autotalon huollosta kasvaa yksi palveluiltaan 
kattavimmista Seinäjoella 

Ess Autotalon uudistus tuo Eepeen autokauppaan täyden palvelun 
vastaanottotiskin ja reilusti lisätilaa myös sähköautojen huolloille.  
Kun uudistusurakka on maaliskuussa 2022 valmis, asiakkaita palve-
lee yksi Seinäjoen kattavimmista jälkimarkkinointipisteistä. 
Laajentuvat palvelut tuovat työpaikkoja uusille automekaanikoille, 
joista osa saadaan oppilaitosyhteistyön kautta tulleista harjoitteli-
joista. Ensi vuoden maaliskuussa Ess Autotalo liittyy arvostettuun 
Bosch Car Service -ketjuun.

Kaikki Suomen Salet uudistetaan seuraavien kahden vuoden aikana
Eepeellä ensimmäisenä on vuorossa Sale Kaskinen, jossa aloitti lokakuussa uutena marketpäällikkönä Kaisa Mäkelä. 
Oman yksikkönsä asioita nuori marketpäällikkö ideoi traktorin ratissa.

Ruoan verkkokauppa löytyy osoitteesta s-kaupat.fi
Ruoan verkkokauppa avautuu Alajärven, Alavuden ja Kauhajoen S-marketeissa juuri sopivasti joulukiireitä helpotta-
maan. Kauppakassi-palveluun pääsee osoitteesta s-kaupat.fi.

Pidetään yhdessä huolta nuoristamme

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa lahjoitti 10 000 euroa nuorten mielenterveystyöhön ja kannustaa muitakin teke-
mään samoin. – Tutustu eri lahjoitustapoihin pidahuolta.fi -sivustolla.
Jokainen lahjoitus merkitsee. Tätä kirjoittaessani S-ryhmän potissa oli kerättynä 332 090 euroa.

Seuraavilla sivuilla Hyllykallion Prisman mestaritontut paljastavat parhaat vinkit tämän vuoden joululahjaostoihin. 

Mukavaa joulun odotusta!

Terveisin

Tuula Rajala
asiakkuusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

OSUUSKAUPAN TERVEHDYS

PRISMAN TONTUT AHKEROIVAT YÖLLÄKIN 



Erikoisjuustoja ja suklaaherkkuja

Kinkku on edelleen kunkku, mutta Prisman ruokapajasta löytyy myös 
kalkkunaa ja vegevaihtoehtoja. Ruokatonttu on juustojen ystävä: hän 
tapaa kuljeskella joulun alla tuumailemassa juustotiskillä, mitä eri-
koisjuustoja tänä vuonna valitsisi omaan juhlapöytäänsä.

– Jouluun kuuluvat myös leivonnaiset, piparit ja tortut. Paljon han-
kitaan myös täytekakkuja ja juustokakkuja. Lisäksi meillä on Fazerin 
paistopisteessä tarjolla kahta erilaista joululimppua. 

Prisman ruokapajan vilkkain piste sijaitsee siellä, mistä löytyvät 
suklaarasiat. Mitä lähempänä joulu on, sitä varmemmin suklaaherkkua 
on jokaisen ostoskärryssä. Suklaa on myös ruokatonttu Noran ykkös-
lahjatoive, sillä hänen joulutraditioonsa kuuluu nauttia suklaaöverit. 

– Tapaan ostella hyvissä ajoin suklaata ja jemmaan niitä piiloon, 
että sitten jouluna minulla on varmasti riittävä varasto, hän paljastaa 
hymyillen.

Ilmafriteerausta ja lihasvasaroita

Hyllykallion Prisman viihdetonttu Harri Siikala tarkkailee tulevaa 
joulua jännittyneenä, koska suosikkituotteissa on ilmennyt saata-
vuusongelmia. Hän kannustaa olemaan joululiikkeissään vikkelä, sillä 
kaikille ei välttämättä riitä suosikkilahjoja.

– Todennäköiseksi lahjahitiksi nousevat ilmafriteerauslaitteet eli 
airfryerit, sillä moni on innostunut uudenlaisesta tavasta laittaa ruo-
kaa. Hierontaan käytettävä lihasvasara voi jatkaa toisena hittilahjana 
tänäkin vuonna, hän pohtii.

Viihdepajan hyllyiltä lähtee useaan osoitteeseen myös kirkasvalolait-
teita, sähköhammasharjoja, sykemittareita, kännyköitä, tietokoneita 
ja televisioita. Jos lunta riittää, erilaiset liukurit ja patjat haastavat 
perinteiset pulkat kisaan suosituimmuudesta.

– Karvapohjasukset ja jo klassikoksi yltänyt Stiga-rattikelkka jat-
kavat suosikkeina, niitä toivotaan aina, Harri tietää.

Pitkään pajalla töitä tehneen viihdetontun oma joulutoive on 
irrottautua hetkeksi arjen kiireestä ja nauttia rauhallisesti juhlatun-
nelmasta.

Elämäkertoja ja interaktiivisia eläimiä

Vaikka äänikirjat kasvattavat suosiotaan, painettu kirja pitää edelleen 
pintansa lahjana. Kirjatonttu Taru Piirto kertoo, että tämän joulun 
suosikkeja ovat tuttujen kirjailijoiden uudet teokset. 

– Erityisesti elämäkerrat ovat nyt haluttuja, niitä löytyykin kirjapa-
jasta laaja valikoima artisteilta, urheilijoilta ja muilta vaikuttajilta.

Kirjakasojen keskellä joulun kiireisiin valmistautuvan Tarun oma 
joululahjatoive on perinteinen.

– Joku pehmoinen paketti olisi kiva, hän vinkkaa.

Lelutonttu Marjo Jurva-Sihdon työ on yhtä leikkiä, jos katselee ympä-
rilleen hänen pajassaan. Värikkäitä leluja notkuvissa hyllyissä piilek-
sivät monen pikkulapsen joulutoiveet.

– Perinteisten lauta- ja palapelien lisäksi suosittuja ovat interaktii-
viset eläimet eli sellaiset, jotka liikkuvat ja ääntelevät.

Hyllykallion Prisman lelupajassa on tontuilla erityisen herkät kor-
vat. He kuuntelevat, mitä siellä vierailevat lapset kertovat lahjatoi-
veistaan. Koskaan ei voi etukäteen aavistaa, mikä lelu nousee yllät-
täen suosioon. 

– Esimerkiksi lasten stressilelut ovat jostain syystä olleet nyt tosi 
suosittuja, Marjo sanoo.

Lelutonttu toivoo itselleen lahjaksi jotain jalkoja lämmittävää.
– Joulupukki voisi tuoda pörrösukat tai huovutetut tossukat, hän 

ehdottaa.
Viihdetonttu Harri Siikala ennustaa, että ruoan ilmafriteerauslaitteita 
pakataan moneen pukinkonttiin.

Ruokatonttu Nora Nevalan jouluherkkuja ovat  erikoisjuustot ja suklaa.

Lelutonttu Marjo Jurva-Sihdolla on pajassaan paljon pehmeitä kavereita, 
joista suuri osa muuttaa joulun aikana ilostuttamaan kilttejä lapsia.

Kirjatonttu Taru Piirto luottaa tarinoiden 
lumovoimaan, siksi kirja on hyvä lahja.



Pehmeyttä ja kestävää laatua 
Vaatetonttu Minna Mäkiranta on pukeutumisen mestari. Hän hal-
litsee kuumimmat muotitrendit ja vaatettaa mielellään kaikki, 
jotka Prismassa piipahtavat. Vaatetontun mielestä tänä vuonna 
pukinkonttiin kannattaa pakata erityisesti Finlaysonin uutta Arkis-
mi-mallistoa, jota on saatavissa Finlaysonin myymälöiden lisäksi 
Prismasta. 

– Edellisen kerran Finlayson on lanseerannut vaatemalliston 
1970-luvulla, joten taukoa on lähes 50 vuotta. Yöasut ja olovaatteet 
on tehty laadukkaista ja kestävistä materiaaleista. 
Välittäviä lahjoja ovat myös suosituilla Aino ja Reino -kuoseilla val-
mistetut yöasut, joita voi täydentää samaan tuoteperheeseen kuu-
luvalla unimaskilla. 

Minna on tuplatonttu, sillä hän vastaa myös sisustuspajan toi-
minnasta. Sisustustonttuna hän muistuttaa, että lyhdyt, koristeet 
ja joulutekstiilit ovat tärkeä osa joulua. Joulu on muutakin kuin hy-
vää ruokaa, silloin viihdytään kotona ja nautitaan tunnelmasta.
Kauniiden tavaroiden ja vaatteiden parissa työskentelevällä tupla-
tontulla on joululahjatoive, jota ei toistaiseksi omasta pajasta löydy.

 – Pitkät käsintehdyt villasukat, joissa on Arabian astiasarjoista 
tuttuja kuvioita. Kun en osaa itse tehdä, olisi ihana saada sellaiset 
lahjaksi.

TEKSTI: OUTI MYLLYMÄKI KUVAT: SAMU LEHTINEN

Tuoksupakkauksia ja muotoilurautoja 
Kauneustonttu Anne-Mari Koivuluoma tietää, että hyvän lahjan sa-
laisuus on tuoksussa. Joka vuosi Emotionin tontut käärivät paket-
tiin lukemattoman määrän tuoksuja. Toivelahjoja ovat myös erilai-
set kylpytuotteet ja ihonhoitopaketit. 

– Suosiotaan kasvattavat joka vuosi joulukalenterit, jotka sisäl-
tävät kosmetiikkaa. Niitä on tarjolla naisille, miehille ja lapsille, An-
ne-Mari kertoo.

Tämän joulun menestystuotteeksi hän povaa ghd-muotoilurau-
taa. Sen kysyntä on nyt suurta erityisesti nuorten keskuudessa.
Entä mitäpä kauneustonttu toivoo itse joululahjaksi?

– Voi, haluaisin koko kaupan, täällä on niin paljon kaikkea ihanaa. 
Mutta jos yksi juttu pitää valita, niin ladattava ja langaton ghd-rau-
ta. Se on kätevä reissussa ja kotonakin, kun ei tarvitse johdon kans-
sa pyöriä, Anne-Mari hehkuttaa.

Vaatetonttu Minna Mäkiranta esittelee Finlaysonin uutuuksia, 
joista löytyy paljon kivoja lahjaideoita.

Kauneustonttu Anne-Mari Koivuluoma esittelee muotoilurautaa, josta on tulossa kova lahjahitti. 



S-ryhmä ja LähiTapiola kohdistavat katseet tärkeään asiaan 
lahjoittamalla Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaasteeseen 
puoli miljoonaa euroa. Myös Eepee on mukana nuorten mie-

lenterveystyössä.

– Nuoret tarvitsevat apua ja myönteisiä signaaleja ehkä enemmän 
kuin koskaan. Meillä suurilla työnantajayrityksillä on korona-ajas-
sa vastuumme, sillä tarjoamme ensimmäisiä kokemuksia sadoille 
nuorille ja koululaisille vuosittain. Meidän pitää välittää, kuunnella 
ja huolehtia näistä nuorista, sanoo Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan 
toimitusjohtaja Kimmo Simberg. 

Korona-aikana erityisesti nuoret ovat olleet tiukoilla: lähes kaksi 
kolmesta 18–24-vuotiaasta vastasi kokeneensa uupumusta, ma-
sennusta ja jopa ahdistusta MIELI ry:n kyselyssä alkuvuodesta. Esi-
merkiksi kriisiapuna toimivaan Sekasin-chattiin tuli viime vuonna yli 
170 000 yhteydenottoa, joista vain joka viidenteen pystyttiin vastaa-
maan. 

VÄLITÄ, KUUNTELE JA 
HUOLEHDI NUORISTA 
KANSSAMME TEKSTI: NADIA PAAVOLA

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa lahjoitti 10 000 euroa nuorten 
mielenterveystyöhön ja kannustaa muitakin tekemään samoin.

Pidä Huolta on Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteinen kampanja, 
jonka avulla kerätään rahaa nuorten mielenterveystyöhön yli 70 suo-
malaisen artistin voimin. Kampanjan keskiössä on edesmenneen 
Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta toteutettu uusi 
versio. Lahjoitukset ohjataan lyhentämättöminä nuorten mielenter-
veystyöhön. 

– Kun meille tarjoutui mahdollisuus lähteä mukaan Pidä huolta 
-kampanjaan, tartuimme siihen välittömästi. Yhdessä meillä on voi-
maa vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, Kimmo Simberg toteaa.

Jokainen voi osallistua

Hyväntekeväisyyshaaste näkyy ja kuuluu Eepeen toimipaikoissa ja 
kanavissa syksyn 2021 ajan. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa kan-
nustaa asiakasomistajiaan ja kumppaneitaan Länsi-Suomessa mu-
kaan kampanjaan.

Haasteeseen voi osallistua kuka tahansa lahjoittamalla pidahuol-
ta.fi -sivuston kautta. 
Suurin osa lahjoituksista kanavoidaan MIELI ry:n kautta keskustelu-
palvelu Sekasin-chattiin, jonka kautta tällä hetkellä pystytään aut-
tamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Lahjoitusrahoilla 
tuetaan myös nuorten mielenterveystaitojen vahvistamistyötä kou-
luissa.

MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi kertoo, että nuor-
ten auttamiseksi tarvitaan nyt laajasti sekä matalan kynnyksen apua 
että jokaisen nuoren mielenterveyttä tukevia toimenpiteitä.

– Sen lisäksi että yhteydenottojen määrä on kasvanut, korona-
pandemia on lisännyt nuorten huolia ja tuen tarvetta. Olemme vai-
kuttuneita ja kiitollisia siitä, että Pidä Huolta -kampanjan artistit 
ovat nyt uudella tavalla yhdistämässä sekä yritysten että yksityisten 
voimat nuorten hyväksi.

– Voit lahjoittaa 10 euroa lähettämällä tekstiviestin MIELI 
numeroon 16499.
– Myös kuuntelemalla Pidä huolta -kappaletta suoratoisto-
palveluissa voi auttaa: kappaleen ja musiikkivideon tuottamat 
suoratoistokorvaukset ohjataan lahjoituspottiin.
– Tutustu eri lahjoitustapoihin pidahuolta.fi -sivustolla.

– Nuorten matalan kynnyksen kriisiapuun Sekasin-chattiin 
tuli yli 170 000 yhteydenottoa vuonna 2020. Vain joka viiden-
teen pystyttiin vastaamaan. 
– Vuonna 2020 yhteydenottojen määrät ovat kasvoivat noin 
neljänneksellä.
– Aiemmin huonosti voineet nuoret ovat korona-aikana 
voineet entistä huonommin. Yksinäiset nuoret ovat nyt 
entistä yksinäisempiä. Etäkoulu, puuttuvat kaverikontaktit, 
tulevaisuuden epävarmuus sekä huoli omasta ja läheisten 
terveydestä ovat haastaneet jaksamista.
– Myös Kriisipuhelimeen tulee tällä hetkellä eniten puheluja 
nuorilta aikuisilta. Yhteydenottojen yleisin syy on yleinen paha 
olo ja ahdistuneisuus.

– Artistit, yritykset ja yksityishenkilöt auttavat yhdessä 
nuorten akuuttia mielenterveystyötä.
– Keskiössä Pave Maijasen Pidä huolta -kappaleesta toteutet-
tu uusi versio, jossa mukana yli 70 suomalaista artistia.
– Tuottajina Jukka Immonen, Antti RZY Riihimäki, Jurek ja 
Eppu Kosonen.
– Hankkeen taustalla ovat Toivon Kärki ry ja MIELI 
Suomen Mielenterveys ry. S-ryhmä ja LähiTapiola ovat 
hyväntekeväisyyshaasteen yhteistyökumppanit ja lahjoittavat 
kampanjan alkupääomaksi 500 000 euroa.

Näin sinä voit auttaa: 

Nuorilla on nyt hätä 

Pidä huolta -hyväntekeväisyyshaaste 



Kauppakassin tiiminvetäjä Tarja Pinolehto uskoo, että maakunnissa on tilausta valmiiksi keräillyille ostoksille.

Uusi tilausjärjestelmä on entistäkin helpompi käyttää, uskoo Eepeen 
marketkaupan johtaja Jari Palo.

“

TUTUSTA LÄHIKAUPASTA
VALMIIKSI POIMITTUNA

Ruoan verkkokauppa avautuu Alajärven, Alavuden ja Kauhajoen 
S-marketeissa juuri sopivasti joulukiireitä helpottamaan. 
Kauppakassi-palveluun pääsee osoitteesta s-kaupat.fi.

Miltä kuulostaisi, jos tänä vuonna ei tarvitsisikaan puskea 
hikisenä ostoskärryjen kanssa joulukiireiden keskellä, 
vaan kauppalistaa voisi rakentaa kaikessa rauhassa 

omalla kotisohvalla glögilasillisen seurassa?
Kauppakassi-palvelu laajenee asteittain Seinäjoelta maa-

kuntaan, jolloin ostokset saa näppärästi läheltä. Ensimmäisenä 
noutopisteet ilmestyvät Alajärven, Alavuden sekä Kauhajoen 
S-marketeihin.

– Keräily tehdään S-marketin omasta valikoimasta, joka on 
asiakkaille tuttu. Sieltä on helppo tulla noutamaan valmiiksi 
pakatut ostokset, sanoo Kauppakassin tiiminvetäjä Tarja Pino-
lehto.

Ruoan verkkokaupan suosio kasvoi viime vuonna moninker-
taiseksi, ja moni ihastui tilaamisen helppouteen ja käytännöl-
lisyyteen. Kotona voi suunnitella vaikka viikon ostokset ja ver-
tailla hintoja. Huolellisesti keräiltyjen ja pakattujen tuotteiden 
kylmäketju ei pääse katkeamaan, joten ruoka on varmasti tuo-
retta.

Innolla uutta kohti
Prismassa Kauppakassi-palvelua on pyöritetty nyt puolitoista 
vuotta, ja palaute on ollut hyvää. Marketkaupan johtajan Jari 
Palon mukaan erityisesti lapsiperheet ovat saaneet verkkokau-
pasta helpotusta kiireiseen arkeensa.

– Tyypillisesti kerralla on tehty isot ostokset, ja nyt odo-
tammekin, jatkuuko sama trendi myös maakunnissa. Saamme 
näistä kolmesta ensimmäisestä maakunnan S-marketista ar-
vokasta tietoa, jonka perusteella pystymme kehittämään Kaup-
pakassia, Palo sanoo.

Ensimmäisiä verkosta tilattuja ostoksia päästään keräile-
mään Alavudella, Alajärvellä ja Kauhajoella vielä tänä vuonna. 
Alavuden S-marketin marketpäällikkö Jonna Harju-Panula 
kertoo lähtevänsä aina mielellään uudistamaan myymälän toi-
mintaa ja palveluita.

– Tuohan tämä vähän uutta työhömme, mutta meillä on lois-
tava työporukka, jonka kanssa tämäkin asia sisäistetään no-
peasti.

Harju-Panula toivoo, että kuluttajat löytävät palvelun, ja että 
Alavuden S-market saisi jopa uusia asiakkaita Kauppakassin 
myötä.

– Voisi ajatella, että verkkokauppa helpottaa esimerkiksi 
lapsiperheiden ja ikääntyneiden elämää. Palvelu on kuitenkin 
tarkoitettu kaikille, hän muistuttaa.

TEKSTI: NADIA PAAVOLA KUVAT: SAMU LEHTINEN

Helpompaa tilaamista
Verkko-ostosten tekeminen onnistuu tästä lähtien osoitteessa 
www.s-kaupat.fi. 

Tähän saakka ruokaa on voinut tilata Foodien kautta, mutta 
vähitellen kaikki ruoan verkkokauppa siirtyy S-kauppoihin.

Uusi järjestelmä on entistä helpompi käyttää, ja sen kautta 
voi tehdä tilauksen jopa 30 päivän päähän. Edellisenä päivänä 
puoleenyöhön mennessä tehdyt tilaukset ovat noudettavissa 
seuraavana päivänä klo 12 jälkeen.

Miksi kokeilisit Kauppakassia?

-  Valmiiksi keräillyt ostokset säästävät aikaa.

- Ennakkosuunnittelu vähentää heräteostoksia.

- Voit hyödyntää tarjouksia ja vertailla hintoja.

- Noutopisteeltä saat aina tuoretta ja kylmäketjusta 

   pidetään hyvää huolta.

- Ruoan verkkokauppa on nyt osoitteessa www.s-kaupat.fi.

KERÄILY TEHDÄÄN S-MARKETIN OMASTA 
VALIKOIMASTA, JOKA ON ASIAKKAILLE 
TUTTU. SIELTÄ ON HELPPO TULLA NOU-

TAMAAN VALMIIKSI PAKATUT OSTOKSET.



Eepeen auto- ja autotarvikekaupan toimialajohtaja Juhamatti 
Aronen kertoo, että uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa to-
teutettiin raskaimmat kiinteistötekniset työt ja uuden huoltohal-

lin rakentaminen entisiin Hankkijan konehallin tiloihin.
– Muun muassa sähköjärjestelmät menivät uusiksi, että saimme 

ajantasaiset palvelut kasvavalle sähköautokannalle. Lisäksi kiinteis-
töön uusitaan valaistus ja asennetaan maalämpö, näillä toimilla saa-
daan energiatehokkuus vastaamaan myös tulevaisuuden vaatimuksia.

– Ensimmäisen vaiheen valmistuttua marraskuussa alkaa välittö-
mästi urakan toinen vaihe, jossa vanhan huoltohallin kiinteistötekniik-
ka 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 pai-
nottaa. 

Toimialajohtaja näkee, että näin iso satsaus on välttämätön kiihty-
vällä tahdilla kehittyvällä autoalalla. Luvassa on myös työpaikkoja uu-
sille automekaanikoille.

– Nyt kun saamme kiinteistötekniikan kuntoon, autokauppa voi ke-
hittyä myös tulevaisuudessa. Kehittämistarpeita tulee varmasti, sillä 
autokauppa on suuressa murroksessa, hän lisää. 

Sähköautoille lisää neliöitä ja latauspisteitä

Uudistustyöt tulevat kreivin aikaan, koska autot sähköistyvät vauhdilla. 
Tarvetta on saada lisäneliöitä, sillä esimerkiksi akkuvian saanut sähkö-
auto on eristettävä muusta tilasta huolellisesti tapaturmien välttämi-
seksi. Myös lisääntynyt matkailuautojen huoltotoiminta vaatii lisätilaa.
Jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju kertoo, että uudistusurakan myö-
tä huollolla on tilaa liki 800 neliötä. Lisäksi palvelutiski ja katsastus 
muuttavat uuden huoltohallin viereen.

– Autojen myynti, huolto ja katsastus ovat enää harvoin saman ka-
ton alla. Tämä on selvä kilpailuetu, sillä esimerkiksi katsastuksessa 
huomatun vian saa korjattua nopeasti huollon puolella. Moni kaipaa 
myös pikahuollon palveluita, näitäkin voimme jatkossa tarjota entistä 
useammalle.

Toinen huoltohalli entisen Hankkijan tilalle, 
täyden palvelun vastaanottotiski ja reilusti 
lisätilaa myös sähköautojen huolloille. Kun 
Ess Autotalon kahden miljoonan euron uu-
distusurakka on maaliskuussa 2022 valmis, 
asiakkaita palvelee yksi Seinäjoen katta-
vimmista jälkimarkkinointipisteistä. 

ESS AUTOTALON HUOLLOSTA KASVAA YKSI 
PALVELUILTAAN KATTAVIMMISTA SEINÄJOELLA 

TEKSTI: OUTI MYLLYMÄKI KUVAT: SAMU LEHTINEN

Uuteen halliin saadaan lisää huoltotilaa myös sähköautoille. 

Harju muistuttaa, että maakunnasta suunnataan paljon ostok-
sille Ess Autotalon vieressä olevaan Hyllykallion Prismaan. Kaup-
pareissun yhteydessä hoituvat naapurissa näppärästi pienet 
huoltotyöt.

Ess Autotalo liittyy ensi vuoden maaliskuussa arvostettuun 
Bosch Car Service -ketjuun.

– Tämä on meille hieno juttu myös näkyvyyden kannalta. 
Ketjuun kuuluminen on asiakkaalle yksi laadun tae.

Digitalisoituva autoala tarvitsee uusia tekijöitä

Suurimpana tulevaisuuden tarpeena on Harjun mukaan turvata 
ammattitaitoinen henkilöstö.

– Teemme yhteistyötä Seinäjoen ammattioppilaitoksen ja 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Oppilaitosyhteistyö on 
hyvä keino saada harjoittelijoita, joista osa on jäänyt meille vaki-
tuisiksi työntekijöiksi. Sedussa on käynnissä erityinen autoalan 
digitalisoituminen -hanke, se on meille todella tarpeellinen juttu, 
hän iloitsee. 

Automekaanikkona Ess Autotalossa vuodesta 2016 työsken-
nellyt Eetu Luokkakallio kertoo, että kouluttamisen tarve lisään-
tyy koko ajan. Ilman sitä ei pysy muutoksen tahdissa mukana. 
Luokkakallio käy tällä hetkellä Hyundain järjestämää koulutusta.
Sähköautojen kasvanut myynti muuttaa 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 öljyn ja suodattamien vaihto riittävin väliajoin on tärkeää.

Jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju pitää kilpailuvalttina sitä, että 
myynti, huolto ja katsastus ovat Ess Autotalossa saman katon alla. 
Palvelut tukevat hyvin toisiaan.

Automekaanikko Eetu Luokkakallio kertoo, että ilman kouluttau-
tumista ei pysy muutoksen tahdissa mukana.



Sale Kaskinen marketpäällikkö Kaisa Mäkelä odottaa 
mielenkiinnolla, millaiseksi uusi työpaikka muuttuu 
keväällä konseptiuudistuksen myötä.

UUDISTUVA SALE KASKINEN 
SAI VIRKEÄN VETÄJÄN
Kaikki Suomen Salet uudistetaan seu-
raavien kahden vuoden aikana. Eepeellä 
ensimmäisenä on vuorossa Sale Kas-
kinen, jossa aloitti lokakuussa uutena 
marketpäällikkönä Kaisa Mäkelä.

TEKSTI: OUTI MYLLYMÄKI KUVAT: JONI KUUSISTO

Sale Kaskisen muutostyöt alkavat ensi vuoden tammikuun 
puolivälissä, ja valmista pitäisi olla helmikuun lopussa tai 
maaliskuussa. Eepeen uudisprojekteista ja kalustamisesta 

vastaava ryhmäpäällikkö Kimmo Mylläri kertoo, että koko myymä-
län ilme modernisoidaan ja sinne rakennetaan myös asiakasvessa. 
Myllärin mukaan Salet ovat näyttäneet samalta viimeiset kaksi-
kymmentä vuotta, eli ilmeen uudistusta todella kaivataan. Päävä-
rinä on edelleen Salen punainen, ja seinät ja kalusteet väritetään 
harmaalla, mintunvihreällä ja mustalla. Lisälämpöä ilmeeseen tuo 
puumateriaali.

– SOK:n myymälän suunnitteluryhmä on tehnyt hyvät perus-
suunnitelmat. Minun tehtävänäni on sovittaa kalusteet ja muut 
elementit olemassa olevaan tilaan, Mylläri linjaa.

Sale-myymäläkonseptilla on oma paikkansa kauppaverkossa. 
Pienemmän volyymin kaupoilla on paikkansa niin kaupunkien kes-
kustassa kuin maaseutupaikkakunnilla. Tällä hetkellä Eepeellä on 
seitsemän Salea, sillä osa entisistä Saleista on muutettu S-mar-
keteiksi.

– Muissa yksiköissä tehdään ensi kevään aikana keveämmät 
freesaukset. Laajempi kalusteenvaihtourakka on edessä sitten 
myöhemmin, Mylläri kertoo.

Nuori marketpäällikkö ideoi traktorin ratissa

Sale Kaskisen uusi marketpäällikkö Kaisa Mäkelä aloitti uran-
sa Eepeellä 19-vuotiaana kesätyöntekijänä Kristiinankaupungin 
S-marketissa. Hyvällä asenteella ja iloisella luonteella varustettu 
Mäkelä on edennyt kymmenessä vuodessa alle kolmekymppisenä 
marketpäälliköksi.

– Ovat ottaneet minut hyvin mukaan esimiesten joukkoon. Olen 
saanut paljon tukea ja kannustusta, hän kiittää.

S-ryhmän esimieskoulutuksen myötä Mäkelä on päässyt näyt-
tämään kykynsä eri toimipaikoissa. Ennen Sale Kaskista hän toimi 
apulaispäällikkönä S-market Kristiinankaupungissa. Hyvää koke-
musta antoi myös kolmen kuukauden työpestien vaihto Närpiön 
S-marketin apulaispäällikön kanssa.

– Olen tehnyt sijaisuuksia monissa lähialueen Eepeen toimipis-
teissä. Vaihtelu virkistää ja laajentaa näkemyksiä, ja on myös kiva 
tutustua uusiin ihmisiin.

Marketpäällikkö odottaa mielenkiinnolla, millaiseksi uusi työ 
Sale Kaskisessa muodostuu. Vielä ei ole ollut aikaa perehtyä myy-
mälän tulevaan muodonmuutokseen, tärkeintä on ensin tutustua 
omaan tiimiin ja asiakkaisiin.

– Tämä on pikkuinen kaupunki, jossa kaikki tuntevat toisensa. 
Olen saanut paljon tervetulotoivotuksia, se lämmittää mieltäni. 
Ilopilleriksikin kuvailtua Mäkelää eivät johtamisen haasteet pelo-
ta, tasapuolisuudella ja avoimuudella pääsee pitkälle. Ja aina voi 
kysyä, jos ei jotain tiedä tai osaa.

– Meillä on täällä hyvä työtiimi ja Eepeellä vahvat tukiverkot, 
jotka kyllä kannattelevat, hän luottaa.
Puheliaan pomon latautumisen paikka on metsä, johon hän paine-
lee kiireisen työpäivän jälkeen. Siellä mieli lepää, ja päässä pyörivät 
ajatukset rauhoittuvat.

– Minulla on sivubisneksenä traktoriurakointiyritys, jossa teen 
isäni kanssa lumitöitä ja muita hommia. Siellä traktorin ohjaamos-
sa saan monesti uusia hyviä ideoita myös kaupan töihin, hän pal-
jastaa hymyillen.



LAHJAKORTTI RAVINTOLAAN
ON AINA ILOINEN YLLÄTYS!
Lahjakortit myynnissä
S-ryhmän ravintoloissa

Varaukset ja tiedustelu myyntipalvelustamme
myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi
tai puhelimitse arkisin klo 9-16 puh. 010 764 8100 
(0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min) 

Kaikkien aikojen 
JUHLAKAUSI

Katso pikkujoulutarjontamme .fi/pikkujoulut

OLEMME VALMIINA TÄYTTÄMÄÄN TOIVEESI
Suunnitellaan yhdessä turvallinen ja ikimuistoinen pikkujoulu! 

JOULUKAUDEN LOUNAAT KATETTU 
Lakeus Matadorissa ja Talriikissa 13.-23.12.


