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Mästertomtarna på Prisma Hyllykallio avslöjar med hurdana steg det lönar sig att 
stövla mot jul. Samtidigt berättar de vad de själva önskar sig som klapp.

Mattomten Nora Nevala har ansvaret för det allra vikti-
gaste: julen är framför att den goda matens fest. Mat-
verkstaden på Prisma Hyllykallio sysselsätter 80 tom-

tar, så det är fart och fläng för hela slanten. Och inte bara på 
dagen, för inför julen går tomtarna på för fullt dygnet runt.

– Sista veckan är vi här natt och dag, så fi får fram  tillräckligt 
med mat till alla. Jag tycker julen är den allra bästa tiden, det 
finns alltid saker att göra. Och sedan då dörrarna äntligen 
stängs på julafton, är känslan av tystnad och lugn så otroligt 
skön. Vi gjorde det igen, jublar Nora.

Mattomten funderar på statistiken från de föregående åren, 
de ger god vägledning inför de kommande dagarna. 

– Till exempel det vilken dag i veckan julen infaller påver-
kar. I år är det julafton på fredagen, så julen slinker förbi på ett 
veckoslut Vi tomtar kan stöda oss på ett beställningssystem, 
som på basis av de föregående åren prognosticerar bästa 
möjliga tillgänglighet på juldelikatesser.

– Många tillreder julens lådrätter av färska råvaror, men de 
färdiga jullådorna har också god åtgång. Batat- och rödbets-
låda, som blivit populära på senare år finns också med, men 
visst dominerar ju morots- och kålrotslådan fortfarande. Hos 
oss här i Sydösterbotten är sötad potatislåda enligt mormors 
recept något som mången har vuxit upp med, fortsätter Nora.
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Ess Autotalos serviceutbud snart ett av de mest 
omfattande i Seinäjoki
I och med förnyelsen får Ess Autotalo en mottagningsdisk med 
full service och rejält med nytt utrymme för service på elbilar.  Då 
förnyelsen står klar i mars 2022, är det ett av de till tjänsteutbu-
det mest heltäckande eftermarknadsföringsställena i Seinäjoki. 
Det utvidgade tjänsteutbudet innebär nya arbetstillfällen för bil-
mekaniker, av vilka en del är f.d. praktikanter som kommit till oss 
via samarbetet med läroanstalter. I mars nästa år ansluter sig Ess 
Autotalo till den ansedda kedjan Bosch Car Service.

Alla Salebutiker i Finland förnyas under de följande två åren
Först i tur bland Eepees butiker är Sale Kaskö, där Kaisa Mäkelä började som ny marketchef i oktober. Den unga mar-
ketchefen funderar på enhetens angelägenheter medan hon kör traktor.

Matbutik på nätet finns på webbplatsen s-kaupat.fi

En matbutik på nätet öppnas vid S-market Alajärvi, Alavo och Kauhajoki, precis i tid för att råda bot på julbrådskan. 
Till Kauppakassi-tjänsten kommer man på webbplatsen s-kaupat.fi.

Vi ska ta hand om våra unga tillsammans

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa donerade10 000 euro till främjandet av mental hälsa bland ungdomar, 
och uppmuntrar också andra att bidra. – Bekanta dig med olika sätt att hjälpa på webbplatsen pidahuolta.fi.
Varje donation är viktig. Då jag skrev det här hade 332 090 euro samlats i S-gruppens pott.

På de följande sidorna presenterar mästertomtarna vid Prisma Hyllykallio sina bästa tips för julklappsshoppingen. 

Trevlig väntan på julen!

Hälsningar, 

Tuula Rajala
kundrelationschef
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

HÄLSNINGAR FRÅN HANDELSLAGET

PRISMAS TOMTAR ÄR FLITIGA OCKSÅ NATTETID 



Specialostar och chokladdelikatesser

Skinkan är fortfarande kung, men Prismas matverkstad är också för-
sedd med kalkon och vegetariska alternativ. Mattomten tycker om ost: 
inför julen brukar hon stå framför ostdisken och fundera på vilka spe-
cialostar hon skulle välja till sitt eget festbord.

– Till julen hör också bakverk, pepparkakor och jultårtor. Man köper 
också många gräddtårtor och ostkakor. Dessutom har vi två slags jul-
limpor här på Fazers bakeoff-enhet. 

Livligast är kommersen i Prismas matverkstad kring konfektas-
karna. Ju närmare julen vi är, desto säkrare finns det choklad i varen-
da kundvagn. Choklad är också mattomten Noras, för en överdos av 
choklad är en av hennes jultraditioner. 

– Jag brukar köpa choklad i god tid och gömma undan förpacknin-
garna, så att det säkert finns tillräckligt åt mig under julen, avslöjar hon 
med ett leende.

Luftfritering och muskelhammare

Prisma Hyllykallios underhållningstomte Harri Siikala ser fram mot 
julen med spänning, eftersom det hat uppträtt problem i tillgången 
på favoritprodukter. Han uppmuntrar alla, att vara snabba i vändnin-
garna då de julhandlar, eftersom det kan bli brist på favoritklapparna.

– Sannolikt är årets presenthit luftfritösen, eller airfryer som den 
också kallas, eftersom många är intresserade av det nymodiga sättet 
att laga mat. Muskelhammaren som används vid massage kan vara en 
presenthit också i år, tror han.

Från underhållningsverkstadens hylla tar man ofta också ljustera-
pilampor, eltandborstar, sportklockor, mobiltelefoner, datorer och 
tv-apparater. Om det finns snö, tävlar olika glidare och madrasser 
med traditionella pulkor i popularitet.

– Skidor med fästbotten och den redan klassiska rattkälken från 
Stiga är standardfavoriter, de är alltid efterfrågade, vet Harri berätta.
Den erfarna underhållningstomten egen önskeklapp är att få koppla 
av från vardagsstressen och njuta i lugn och ro av julstämningen.

Biografier och interaktiva djur

Också om ljudböckerna blir allt populärare, är den tryckta boken fort-
farande en omtyckt gåva. Boktomten Taru Piirto berättar att bekanta 
författares nya verk är populära i jul. 

– I synnerhet biografier har åtgång; i bokverkstaden finns det ett 
digert urval om artister, idrottare och andra påverkare.
Taru, som förbereder sig inför julen mellan sina travar av böcker öns-
kar sig en traditionell julklapp.

– Det skulle vara fint med ett mjukt paket, tipsar hon.
Leksakstomten Marjo Jurva-Sihtos arbete ser ut som rena rama 
barnleken, om man ser sig omkring i hennes verkstad. I hyllorna som 
dignar under färggranna leksaker ryms många barns önskeklappar.

– Utom de traditionella brädspelen och puzzlen är interaktiva djur, 
dvs. sådana som rör sig och låter, populära.

Tomtarna i leksaksverkstaden på Prisma Hyllykallio är särdeles 
lyhörda. De lyssnar på vad barnen som besöker avdelningen säger om 
sina önskeklappar. Man kan aldrig veta på förhand vilken leksak som 
plötsligt blir jättepopulär. 

– Till exempel stressleksaker för barn har av orsak eller annan nu 
varit jättepopulära, säger Marjo.
Leksakstomten önskar sig själv något som håller fötterna varma.

– Jultomten kunde hämta lurviga sockor eller filttofflor, föreslår 
hon.Underhållningstomten Harri Siikala förutspår att det kommer att 

finnas en luftfritös i många paket i år.

Mattomten Nora Nevala är svag för specialostar och choklad.

Leksakstomten Marjo Jurva-Sihto har i sin verkstad en massa mjuka söta 
kompisar, av vilka en stor del flyttar bort för att göra små barn glada.

Boktomten Taru Piirto litar på berättandets 
fascination – därför är en bok en bra gåva.



Mjukhet och hållbar kvalitet  
Klädtomten Minna Mäkiranta är mästare i sitt fack. Hon kan de 
hetaste modetrenderna och klär gärna alla som tittar in på Prisma. 
Klädtomten säger att det i år är en särskilt god idé att slå in plagg ur 
Finlaysons nya kollektion Arkismi, som utom i Finlaysons egna buti-
ker också säljs på Prisma. 

– Senast lanserade Finlayson en klädkollektion på 1970-talet, 
alltså för närmare 50 år sedan. Nattdräkterna och mysdräkterna är 
av högklassiga och hållbara material. 

Aino- och Reino-mönstrade nattdräkter som kan kombineras 
med sovmask ur samma produktfamilj är också sköna och bekväma 
klappar. 

Minna är dubbeltomte, för hon ansvarar också för verksamheten 
vid inredningsverkstaden. I sin roll som inredningstomte påminner 
hon om att lyktor, pynt och jultextilier är en viktig del av julen. Julen 
är också annat än god mat; man trivs hemma och njuter av stäm-
ningen.

Dubbeltomten som arbetar med vackra saker och snygga kläder 
har en önskan, som tillsvidare inte kan uppfyllas på hennes egen 
verkstad.

 – Långa handgjorda yllestrumpor med figurer från Arabias kärl-
serier. Eftersom jag inte själv kan sticka sådana, vore det härligt att 
få dem som gåva.

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI FOTO: SAMU LEHTINEN

Doftförpackningar och hårstylers  
Skönhetstomten Anne-Mari Koivuluoma vet att doften är hemlig-
heten bakom en bra gåva. Varje år slår tomtarna på Emotion in ett 
otal dofter. Olika badprodukter och hudvårdspaket är också riktiga 
önskeklappar. 

– Julkalendrar med kosmetika i gluggarna blir allt populärare år 
för år. Det finns olika för damer, herrar och barn, berättar Anne-Mari.
Hon tippar att hårstylern från ghd blir årets favoritprodukt. Efterfrå-
gan är stark just nu, i synnerhet bland unga.
Vad skulle då skönhetstomten själv önska sig?

– Oj, hela butiken, här finns så många underbara saker. Men om 
jag nu måste nämna en, så vore det en ghd unplugged plattång. Den 
är bekväm på resor och också hemma, då man inte behöver bekymra 
sig för sladden, säger Anne-Mari.

Klädtomten Minna Mäkiranta presenterar nyheter och fina 
presenttips från Finlayson.
På inredningsavdelningen finns det massor av läckerheter 
som skapar julstämning. 

Skönhetstomten Anne-Mari Koivuluoma presnterar en hårstyler, som kommer att bli en verklig julklappshit.  



S-gruppen och LokalTapiola fäster uppmärksamheten på en 
viktig sak genom att donera en halv miljon euro till välgören-
hetsutmaningen Ta hand om de ungas inre. Också deltar i 

främjandet av mental hälsa bland unga.
– Just nu behöver ungdomar hjälp och positiva signaler kans-

ke mer än någonsin. Vi stora arbetsgivare måste ta ansvar under 
coronatiden eftersom vi erbjuder de första arbetserfarenheterna 
till hundratals unga och skolelever varje år. Vi måste ta hand om de 
unga, bry oss om dem och lyssna på dem, säger Kimmo Simberg, vd 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. 

Tiden med coronaviruset har tagit hårt på i synnerhet unga: närmare 
två tredjedelar av tillfrågade 18–24-åringar svarade att de hade känt 
utmattning, depression och t.o.m. ångest i en enkät genomförd av 
MIELI rf i våras. Till exempel förra året tog unga cirka 170 000 gånger 
kontakt på Mental-chatten, som erbjuder krishjälp, men endast var 
femte av kontakterna kunde besvaras. 

BRY DIG, LYSSNA OCH 
TA HAND OM DE UNGA 
MED OSS TEXT: NADIA PAAVOLA

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa donerade10 000 euro till främjandet av 
mental hälsa bland ungdomar, och uppmuntrar också andra att bidra.

Kampanjen Ta hand om de ungas inre är Toivon Kärki rf:s och MIELI 
rf:s gemensamma kampanj för att i samarbete med över 70 finländ-
ska artister samla pengar till arbetet för de ungas psykiska hälsa.  
Kärnan i kampanjen är en ny version av framlidne Pave Maijanens 
ikoniska låt Pidä huolta. Donationerna går oavkortade till förmån för 
främjandet av ungas mentala hälsa. 

– Då vi erbjöds möjligheten att delta i kampanjen Ta hand om de 
ungas inre, grep vi den omedelbart. Tillsammans har vi styrka nog att 
påverka de ungas välbefinnande, konstaterar Kimmo Simberg.

Alla kan delta

Välgörenhetsutmaningen både syns och hörs på Eepees verksam-
hetsställen och kanaler under hösten 2021. Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskauppa uppmuntrar sina ägarkunder och samarbetspartner i 
västra Finland at delta i kampanjen.

Vem som helst kan delta i kampanjen genom att lämna en donati-
on via webbplatsen pidahuolta.fi. 

Största delen av donationerna i kampanjen går till MIELI rf:s Men-
tal-chatt (Sekasin-chatti på finska), en chatt som för närvarande 
bäst kan hjälpa unga i en svår livssituation. Donationerna bidrar ock-
så till att stöda arbetet för stärkande av ungas mentala hälsa i sko-
lorna.
Sari Aalto-Matturi, verksamhetsledare för MIELI rf, berättar att vi 
måste erbjuda unga hjälp med låg tröskel och vidta åtgärder som 
stöder varje ung persons psykiska hälsa.

 – Förutom att unga tar oftare kontakt så har coronapandemin 
även lett till mer oro bland de unga samt ett ökat behov av stöd. Vi är 
hänförda och tacksamma över att artisterna i kampanjen Ta hand om 
de ungas inre på ett nytt sätt förenar företag och privatpersoner att 
med gemensamma krafter hjälpa unga.

– Du kan donera 10 euro genom att skicka textmeddelandet 
MIELI till 16499.
- Du kan även hjälpa unga genom att lyssna på låten Pidä 
huolta i streamingtjänster: streamingersättningar för låten 
och musikvideon går till donationspotten.
– Bekanta dig med olika sätt att hjälpa på webbplatsen 
pidahuolta.fi.

– År 2020 tog unga cirka 170 000 gånger kontakt på Men-
tal-chatten som erbjuder krishjälp med låg tröskel. Endast var 
femte av kontakterna kunde besvaras. 
År 2020 växte antalet kontakter med en fjärdedel.
– Unga som tidigare har mått dåligt, har mått ännu sämre un-
der coronapandemin. Ensamma unga är nu allt ensammare. 
Skola på distans, att inte kunna träffa kompisar, osäkerheten 
kring framtiden och oron för den egna hälsan och de närmas-
tes hälsa har varit slitsamt.
– Just nu är det också många unga vuxna som ringer Kriste-
lefonen. Den vanligaste orsaken till att de tar kontakt är att de 
mår dåligt och känner ångest.

– Artister, privatpersoner och företag bidrar till det akuta arbe-
tet för att stöda ungas psykiska hälsa.
– Kärnan i välgörenhetsutmaningen är en ny version av 
framlidne Pave Maijanens ikoniska låt Pidä huolta, där över 70 
finländska artister deltar.
– Låten har producerats av Jukka Immonen, Antti RZY Rii-
himäki, Jurek och Eppu Kosonen.
– Bakom projektet ligger Toivon Kärki rf och MIELI Psykisk 
Hälsa Finland rf. S-gruppen och LokalTapiola är välgörenhets- 
utmaningens samarbetspartner och donerar 500 000 euro 
som startkapital för kampanjen.

Så här kan du hjälpa:  

Unga har det svårt 

Välgörenhetsutmaningen Ta hand om 
de ungas inre 



Kauppakassis teamchef Tarja Pinolehto tror att det finns en marknad för färdigt plockade inköp i landskapet.

Det nya ordersystemet är t.o.m. ännu enklare att använda än det 
tidigare, tycker Jari Palo, chef för Eepees markethandel.

“

FÄRDIGT PLOCKAT FRÅN DEN 
BEKANTA NÄRBUTIKEN
En matbutik på nätet öppnas vid S-market Alajärvi, Alavo och 

Kauhajoki, precis i tid för att råda bot på julbrådskan. 
Till Kauppakassi-tjänsten kommer man på webbplatsen s-kaupat.fi.

Hur skulle det vara om du inte skulle behöva springa i bu-
tikerna mitt i julstressen, utan kunde planera inköpen i 
lugn och ro på soffan i sällskap med ett glas glögg?

Tjänsten Kauppakassi sprids gradvis från Seinäjoki ut i land-
skapet, så man kan bekvämt få sina inköp från nära håll. Först 
kommer avhämtningsställena till Alajärvi, Alavo och Kauhajoki.

– Varorna plockas från S-markets eget sortiment, som kun-
den redan känner till. Det är också enkelt att avhämta de färdigt 
packade inköpen, säger Kauppakassis teamchef Tarja Pinoleh-
to.

Matbutiken på nätet ökade sin popularitet mångdubbelt i 
fjol, och mången blev förtjust i hur enkelt och praktiskt det var 
att beställa. Man kan planera t.o.m. en hel veckas inköp och 
jämföra priser hemma hos sig. Köldkedjan för de omsorgsfullt 
plockade och förpackade produkterna bryts inte, så maten är 
säkert färsk.

Med iver in i det nya
Prismas Kauppakassitjänst har nu varit igång halvtannat år, och 
responsen har varit positiv. Enligt Jari Palo, chef för market-
handeln, har i synnerhet barnfamiljer fått hjälp i vardagsjäktet 
av nätbutiken.

– Man gör typiskt stora inköp åt gången, och nu är det bara att 
se om samma trend fortsätter också i landskapet. Från de första 
tre S-marketarna med avhämtningsställen får vi värdefull infor-
mation för vidareutveckling av Kauppakassi, säger Palo.

Kunderna kan ännu i år avhämta de första inköpen som bes-
tällts på nätet vid S-market i Alavo, Alajärvi och Kauhajoki. Jon-
na Harju-Panula, S-marketchef i Alavo, berättar att hon alltid är 
redo att förnya butikens verksamhet och tjänster.

– Visst innebär det ju lite nya arbetsuppgifter, men vi har ett 
lysande team, som snabbt kommer att ta till sig också den här 
saken.

Harju-Panula hoppas att konsumenterna hittar tjänsten och 
att S-market Alavo till och med kunde få nya kunder via Kaup-
pakassi.

– Man kan gott tänka sig att nätbutiken gör livet lättare för 
exempelvis barnfamiljer och äldre. Tjänsten är ändå avsedd för 
alla, påminner hon.

TEXT: NADIA PAAVOLA FOTO: SAMU LEHTINEN

Enklare att beställa
Från och med nu kan man göra sina nätinköp på webbplatsen 
www.s-kaupat.fi. 

Hittills har man kunnat beställa mat via Foodie, men så små-
ningom flyttar all näthandel med mat till S-butikerna.

Det nya systemet är ännu lättare att använda, och via det kan 
man göra beställningen för avhämtning om upp till 30 dagar. 
Beställningar som görs före midnatt kan avhämtas nästa dag 
fr.om. kl. 12.

Varför testa Kauppakassi?

-  Färdigt plockade inköp sparar tid.

- Förhandsplanering minskar impulsköp.

- Du kan utnyttja erbjudanden och jämföra priser.

- Du får alltid färska varor på avhämtningsstället och 

    kylkedjan är i skick.

- Matbutiken på nätet finns nu på webbplatsen 

    www.s-kaupat.fi.

“VARORNA PLOCKAS FRÅN S-MARKETS 
EGET SORTIMENT, SOM KUNDEN RE-

DAN KÄNNER TILL.” DET ÄR ENKELT ATT 
AVHÄMTA DE FÄRDIGT PACKADE INKÖPEN.



Juhamatti Aronen, affärsområdeschef för Eepees handel med bi-
lar och biltillbehör berättar att man i det första skedet av förnyel-
sen genomförde de mest omgripande fastighetstekniska arbete-

na och byggandet av en ny serviceverkstad i Hankkijas f.d. maskinhall.
– Bl.a. elsystemen förnyades helt, så vi kan erbjuda det växande 

beståndet av elbilar adekvata tjänster. Dessutom förnya belysningen 
i fastigheten, som också förses med jordvärme; med dessa åtgärder 
motsvarar fastighetens energieffektivitet också de kommande kraven.

– Då det första skedet har blivit klart i november, påbörjas omedel-
bart det andra skedet, under vilket den gamla servicehallens fastig-
hetsteknik totalt förnyas. Allting har schemalagts så, att eftermark-
nadstjänsterna till kunderna inte får några avbrott; först tas de nya 
lokalerna i bruk, och först då inleds arbetet i den gamla hallen, betonar 
Aronen. 

Affärsområdeschefen anser att en så här stor satsning var helt nödvän-
dig inom bilbranschen, som just nu utvecklar i accelererande tempo. 
Det vankas också arbetsplatser för nya bilmekaniker.

– Nu då vi får fastighetstekniken i skick kan bilhandeln utvecklas 
också i framtiden. Utvecklingen stannar inte här, eftersom bilhandeln 
nu är i ett omvälvande brytningsskede, tillägger han. 

Fler kvadratmeter och laddstationer för elbilar

Förnyelsearbetet kommer i grevens tid, eftersom elektrifieringen av bi-
larna framskrider snabbt. man behöver mer utrymme, eftersom exem-
pelvis en elbil som har fått fel på batteriet måste isoleras omsorgsfullt 
från resten av lokalen för att olyckor ska kunna undvikas. Den ökade ef-
terfrågan på service på campingbilar kräver också mer utrymme.

Eftermarknadschef Ari Harju berättar, att serviceverksamheten för-
fogar över 800 kvadratmeter efter utvidgningen. Betjäningsdisken och 
besiktningen flyttar in bredvid den nya serviceverkstaden.

– Bilförsäljning, service och besiktning är numera sällan under ett 
och samma tak. Det här är en klar konkurrensfördel, eftersom ett fel 
som uppdagas under besiktningen snabbt kan åtgärdas i serviceverk- 
staden. Mången saknar också snabbservicetjänsterna – dem kan vi i 

En andra serviceverkstad i stället för 
Hankkija, en mottagningsdisk med full 
service och rejält med nytt utrymme för 
service på elbilar. Då Ess Autotalos in-
vestering på två miljoner euro står klar 
i mars 2022, är det ett av de till tjäns-
teutbudet mest heltäckande eftermark-
nadsföringsställena i Seinäjoki.  

ESS AUTOTALOS SERVICEUTBUD SNART ETT
AV DE MEST OMFATTANDE I SEINÄJOKI  

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI FOTO: SAMU LEHTINEN

I den nya serviceverkstaden blir det mer serviceutrymme också för elbilar.  

fortsättningen erbjuda allt fler.
Harju påminner om att man från olika håll i landskapet ofta 

kommer till Prisma Hyllykallio, som är granne till Ess Autotalo, för 
att shoppa. Det är praktiskt att kunna få smärre servicearbeten 
gjorda medan man sköter inköpen.

I mars nästa år ansluter sig Ess Autotalo till den ansedda ked-
jan Bosch Car Service.

– Det är en fin sak för oss, också med tanke på synligheten. 
Det är en kvalitetsgaranti för kunden att vi ingår i kedjan.

Den allt digitalare bilbranschen behöver nytt folk.

Den största utmaningen i framtiden är enligt Harju att trygga til-
lgången på yrkeskunnig personal.

– Vi samarbetar med Seinäjoen ammattioppilaitos och Seinä-
joen ammattikorkeakoulu. Samarbetet med läroanstalter är ett 
bra sätt att få praktikanter, och en del av dem har fått fast anställ- 
ning hos oss. I utbildningscentret Sedu pågår just nu ett särskilt 
projekt om digitalisering i bilbranschen, och det är mycket viktigt 
för oss, säger han. 

Eetu Luokkakallio, som har arbetat som bilmekaniker vid Ess 
Autotalo sedan 2016, berättar att behovet av utbildning ständigt 
ökar. Utan utbildning hänger man inte med i utvecklingen. Just 
nu deltar Luokkakallio i utbildning som ordnas av Hyundai.

Den ökade försäljningen av elbilar ändrar hans arbetsuppgif-
ter mot elektrifiering, men tillsvidare är bilarna som repareras 
ofta traditionella.

– Bilens fördelarrem är viktigast, den måste man komma ihåg 
att byta. Går den av, blir reparationen ganska omfattande. Det är 
också viktigt att byta olja och filter tillräckligt ofta.

Eftermarknadschef Ari Harju tycker det är en konkurrensfördel att 
Ess Autotalo har försäljning, service och besiktning under ett och 
samma tak. Tjänsterna stöder varandra på ett bra sätt.

Bilmekaniker Eetu Luokkakallio säger, att utan fortbildning hänger 
man inte med i utvecklingen.



Kaisa Mäkelä, marketchef vid Sale Kaskö väntar med 
intresse på hur den nya arbetsplatsen ska te sig på 
våren efter konceptreformen.

FÖRNYADE SALE KASKÖ 
FÅR EN PIGG CHEF
Alla Salebutiker i Finland förnyas under 
de följande två åren. Först i tur bland 
Eepees butiker är Sale Kaskö, där Kaisa 
Mäkelä började som ny marketchef i 
oktober.

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI FOTO: JONI KUUSISTO

Förnyelsearbetena vid Sale Kaskö börjar vid medlet av januari, 
och beräknas vara färdiga vid slutet av februari eller i mars. 
Gruppchefen Kimmo Mylläri som ansvarar för förnyelsepro-

jekten och inventarierna i Eepee berättar, att hela butiken moder-
niseras, och att den också förses med en kundtoalett. 

Enligt Mylläri har Salebutikerna sett likadana ut de senaste tju-
go åren, och behöver verkligen en ansiktslyftning. Sales röda färg 
dominerar fortfarande; väggar och inventarier färgas med grått,  
myntagrönt och svart. Materialet trä bidrar med en varm känsla.

– SOK:s butiksplaneringsgrupp har gjort upp goda grundplaner. 
Min uppgift är att anpassa inventarierna och de andra elementen i 
det tillgängliga utrymmet, säger Mylläri.

Butikskonceptet Sale har sin egen plats i butiksnätet. Butiker 
med mindre volymer har sin givna plats i såväl stadscentra som 
landsorten. Just nu har Eepee sju Salebutiker, eftersom en del av 
de tidigare Salebutikerna har ändrat till S-marketar.

– De andra enheterna fräschar vi upp med lite lättare hand. 
Senare blir det dags för ett mer omfattande byte av inventarier, sä-
ger Mylläri.

Den unga marketchefen kläcker idéer i förarsätet 
på traktorn

Kaisa Mäkelä, ny marketchef i Sale Kaskö inledde sin karriär i Ee-
pee som 19-årig sommarjobbare vid S-market Kristinestad. Mäke-
lä, en glad person  på knappt trettio år med god inställning har på 
tio år stigit till marketchef.

– De andra cheferna har välkomnat mig i kretsen. Jag har fått 
massor av stöd och uppmuntran, säger hon uppskattande.
Mäkelä har genom S-gruppens chefsutbildning kommit åt att visa 
framfötterna på olika verksamhetsställen. Innan hon blev chef vid 
Sale Kaskö, var hon biträdande butikschef på S-market Kristine- 
stad. Ett tre månaders byte av arbetsuppgifter med biträdande 
chefen för S-market Närpes gav också god erfarenhet.

– Jag har vikarierat vid många av Eepees verksamhetsställen. 
Omväxling förnöjer och breddar vyerna, och det är också trevligt att 
bekanta sig med nya människor.

Marketchefen  är spänd på hur det nya jobbet vid Sale Kaskö ska 
te sig. Än har hon inte haft tid att sätta in sig i butikens förestående 
metamorfos, det viktigaste är att först bekanta sig med sitt team 
och sina kunder.

– Det här är en liten stad, där alla känner varandra. Jag har fått 
massor av välkomsthälsningar, det värmer om hjärtat. 

Mäkelä, som också kallas en riktig glädjespridare, räds inte för 
utmaningarna som en ledare ställs inför: med opartiskhet och öp-
penhet kommer man långt. Och man kan alltid fråga, om det är nå-
got man inte vet eller inte kan.

– Vi har ett bra arbetsteam och Eepees starka skyddsnät, som 
nog håller oss flytande, säger hon förtröstansfullt.
Den talföra chefen laddar upp i skogen, dit hon styr kosan efter sina 
brådskande arbetsdagar. Där får själen ro, och hjärnan varvar ned.

– Jag har ett traktorentreprenadföretag som sidobusiness, där 
jag gör snöröjning och andra jobb med farsan. Uppe i förarhytten 
får hon ofta goda idéer till jobbet på butiken, avslöjar hon leende.



ETT PRESENTKORT TILL EN RESTAURANG 
ÄR ALLTID EN GLAD ÖVERRASKNING!
Presentkorten säljs på
S-gruppens restauranger

Bokning och förfrågningar på vår försäljningstjänst 
myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi
eller per telefon vardagar kl. 9–16 tfn 010 764 8100
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)

A�a tiders  
FESTSÄSONG

Se vårt lillajulsutbud på .fi/pikkujoulut

VI ÄR REDO ATT UPPFYLLA DINA ÖNSKEMÅL
Nu planerar vi en trygg och oförglömlig lillajul tillsammans!

JULSÄSONGENS LUNCHER DUKAS FRAM PÅ 
Lakeus Matador och Talriikki 13-23.12.


