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Tuntuu, että tämänkertainen lehtemme sisältää 
erityisen paljon tunteita. Uusi tuleva toimitusjoh-

tajamme esittäytyy intoa pursuten ja eläkkeelle siirtyvä 
toimitusjohtajamme kuvaa tätä joulua käännekoh-
dakseen. 

Paljon positiivia tunteita löytyy muistakin jutuista. 
Ann-Christina ja Jussi valottavat lähiruoan matkaa 
marketkaupan hyllyille ja Jari kertoo Rautaprisman 
yritysmyynnin kehittämisestä. Työterveyslaitoksen 
Annina Ropponen puolestaan jakaa vinkkejä työstä 
palautumiseen ja Nora antaa meille loistavia neuvoja 
jouluvalmisteluihin. Johanna ja Henna kertovat kahdesta 
erilaisesta työpaikastaan Eepeessä ja respojen henki-
lökunta muiden onnellistamisesta. Tomi kertoo hyvästä 
ruoasta ja Ess Autotalon väki toimipaikkansa uudistuk-
sista. ABC-lähipomot selvittävät, mitä kaikkea opiskelu 
työn ohessa antoi. 

Hyvä joulumieli auttamisesta 
-jutussa kerrotaan Eepeen 

lahjoituksista ja sponso-
roinnista. Me kaikki 
yhdessä teemme Eepeen 
alueesta paremman 
paikan elää   

Toivotan ihanaa joulun 
aikaa kaikille eepeeläi-

sille

EEPEEN JA MINUN tiet yhdistyivät vuonna 1999 Kuri-
kan S-marketissa, jonne menin töihin äitiysloman 
sijaiseksi. Pääsin nopeasti esimieskoulutuksiin ja 
eteenpäin urapolullani. Olen saanut olla perusta-
massa Kivistön S-marketia ja vetää Eepeen suurinta 
S-marketia Kauhajoella. Nyt olen ollut kaksi vuotta 
Prisman päivittäistavaraosaston päällikkönä.

ALOITAN JOULUVALMISTELUT hyvissä ajoin marraskuus-
sa. Teen laatikot ja pakastan ne raakana, jotta saan 
sitten juhlaan joulun haisua, kun laitan ne uuniin. 
Lahjaongelmat olen ratkaissut Eepeen lahjakorteilla, 
jokainen voi ostaa alesta mieleisensä lahjan. 

JOULUNA HERKUTTELEN juustoilla. Suosikkireseptini on 
punajuuri-aurajuustolaatikko. Se on helppo valmis-
taa: noin 1,5 kiloa keitettyjä ja pilkottuja punajuuria 
ja aurajuuston pala murustettuna vuokaan, päälle 
mustapippurikermaa ja tavallista ruokakermaa noin  
5 desiä ja hautumaan uuniin 175 asteeseen. 

LUUMUHILLOSTA SAA jouluisen jäädykkeen. Vatkattua 
kermaa, rahkaa ja luumuhilloa sopivaan vuokaan ja 
koko satsi pakkaseen. Sekametelisoppa eli sekahe-
delmäkeitto on ehdottomasti joulun herkku, meillä 
sitä syödään jouluaamuna riisipuuron kanssa ja 
koko joulun jälkiruokana kermavaahdon kera.

SIIVOUS EI KUULU minun jouluuni, meillä sammutetaan 
valot ja sytytetään kynttilät palamaan. Olen niin 
hullupöllö, että kaikkein kiireisimpänä aikana tyk-
kään kutsua läheiseni meille syömään. Se on paras-
ta, kun pojat, miniä, mummot ja vaarit sekä veljen 
perhe ovat syömässä yhteisen pöydän ääressä.

LAHJATOIVEENI ON SUKLAA, sitä pitää olla paljon. Oste-
len sitä syksyn mittaan varastoon ja piilotan ne itsel-
täni joulua odottamaan. Poikani tietävät, että äidille 
pitää ostaa lahjaksi suklaata. Jouluyönä tapaan sitten 
nauttia suklaaöverit. 

Lehtemme 
tunteiden tulkkina

JOULUNA 
NORA NEVALA 
SAMMUTTAA VALOT

EEPEEN ASIAKKUUSJOHTAJA

VISIO
Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta 

omasta kaupasta.

TOIMINNAN TARKOITUS
Teemme yhdessä paremman 

paikan elää.

ARVOT

EEPEE

Olemme  
asiakasta  

varten.

Kannamme  
vastuuta 

ihmisistä ja 
ympäristöstä.

Uudistamme 
jatkuvasti 

toimintaamme.

Toimimme  
tuloksellisesti.

Hyllykallion Prisman päivittäistavaraosaston päällikkö  
Nora Nevalan joulukattaus sisältää yhdessäoloa ja hyvää ruokaa. 
Sekä tietenkin suklaata, siitä hän vetää jouluyönä överit.
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Nora Nevala

Palat

Henrik Karvonen

Tiimi: Hotellien vastaanotto ja myyntipalvelu

Eepeeläinen: Tomi Hakala

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Voi hyvin: Viisi vinkkiä palautumiseen

Ess Autotalon uudistus

Kysymyspari: Työpaikan vaihtajat

Työhyvinvointitutkimus

Rautaprisma

Lähiruoka

Vastuullisuus

Lukujen takaa

Tj:n terveiset

Tässä 
numerossa

Alueellisuus 
on meille tärkeää.

TIIMI

Sydämellisiä  
eväitä arki
johtamiseen s. 16

”HYMY ON PARAS 
ASUSTE.”

KUKA? 
Prisman päivittäis-
tavaraosaston 
päällikkö Nora Nevala.

KOSKA?
Tullut Eepeelle töihin  
22 vuotta sitten.

KUINKA?
”Olen äärettömän 
kiitollinen Eepeelle, 
joka on antanut 
minulle sopivasti 
uusia työ haasteita.”
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TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

eepeeläinen

”Odotettavissa 
sekametelisoppaa ja 

suklaaöverit.”

Ihanaa 
joulun aikaa 

kaikille 
eepeeläisille 

Hyvä joulumieli 
auttamisesta  

s. 27

MITÄ KUULUU?
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STurvan käyttö on Eepeellä lisääntynyt todella 
hyvin tämän vuoden aikana. Kehitysjohtaja 
Alexander Mäki-Rahko kertoo, että työtapa-

turmien ynnä muiden poikkeamailmoitusten lisäksi 
sinne tehdään myös muita turvallisuushavaintoja 
sekä dokumentoidaan toimipaikan turvallisuuste-
kemisiä. 

– Lisäksi STurvan kautta voidaan tänä vuonna 
ilmoittaa myös suoraan toimipaikan vastuu-
vahinkoilmoitukset eli asiakkaille tai asiakkaiden 
omaisuudelle sattuneet vahingot. Pidetään jatkos-
sakin tätä säännöllisesti yllä keskeisenä turvalli-
suustyökaluna, hän kannustaa.

Eniten ilmoituksia tehdään tapaturmiin, 
näpistyksiin, läheltä piti -tilanteisiin, asiakkaan 
tapaturmiin ja sairaskohtauksiin, turvallisuuskäve-
lyihin ja häiriökäyttäytymiseen liittyen. 

– Myös tietosuojaan ja tietoturvaan kohdis-
tuvia ilmoituksia tehdään säännöllisesti. Tämä on 
hyvä asia, sillä se kertoo, että niihin kiinnitetään 
huomiota ja tietosuojan ja tietoturvan tasoa 
halutaan kehittää.  

NIMITYKSIÄ

MARKETKAUPPA
Kaisa Mäkelä on aloittanut 
lokakuussa Sale Kaskisen 
myymäläpäällikkönä.

MATKAILU- JA 
RAVITSEMISKAUPPA
Tytti Väliaho on nimitetty 
määräaikaiseksi 
vuoropäälliköksi 
Seinäjoen Sokos Hotellien 
vastaanottoihin 1.9.–31.12. 
Hän toimii myös hotellien 
Original Coachina.

LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA 
POLTTONESTEKAUPPA
Saara Joensuu 
on nimitetty salin 
palveluvastaavaksi, 
Karina Totskaia keittiön 
palveluvastaavaksi ja  
Laura Järvinen 
Hesburgerin palvelu-
vastaavaksi ABC Alajärvellä 
1.9. alkaen.

Susanna Näykki on 
nimitetty ABC Kauhavan 
palveluvastaavan pestiin 
1.10. alkaen.

Terhi Rantamäki 
on nimitetty ABC 
Kauhajoen Hesburgerin 
palveluvastaavaksi. 
Nimitys on määräaikainen 
vanhempainvapaan 
sijaisuus.

Henna Paajanen on 
nimitetty ABC Alavuden 
palveluvastaavaksi. 
Kyseessä on 
määräaikainen 
vanhempainvapaan 
sijaisuus.

Henna Ström on 
nimitetty ABC Ähtärin 
uuden Hesburgerin 
palveluvastaavaksi 1.11. 
alkaen.

EEPEEN IPA-PALKITUT

Onnea Eepeen uusille IPA-palkituille

IPA 1 

PRISMA RAVINTOLAMAAILMA
Henna Kannosto 

IPA 2

PRISMA RAVINTOLAMAAILMA
Heidi Mustonen
Tiina Peippola

IPA on  
valtakunnallinen 
tunnustus, jossa 

palkitaan Hesburgerin 
Iloisen Palvelun 
Ammattilaisia.

STurva on otettu
hyvin käyttöön 
Eepeellä

Uudet S-marketit 
valmiina joulunavauksiin

Eepeen S-marketeissa valmistuu sopivasti 
joulun alla uudistukset Ähtärissä, Teuvalla ja 
Närpiössä. Teuvan S-market on Eepeen tämän 

vuoden suurin investointi, jossa ensimmäistä kertaa 
tehtiin uusi myymälä vuoroin vanhaa purkaen ja uutta 
rakentaen. Ähtärissä ja Närpiössä on S-marketeissa 
tehty isot muutostyöt. Muun muassa Närpiössä tuli 
saman katon alle Alko. Ähtärissä S-market sai sata 
neliötä lisätilaa, kun Alko siirtyi marketin yhteyteen 
sille kunnostettuun uuteen tilaan.

Seuraavan kahden vuoden aikana uudistetaan 
myös kaikki Suomen Salet. Eepeellä ensimmäisenä 
on vuorossa Sale Kaskinen, jossa muutostyöt alkavat 
ensi vuoden tammikuussa. Koko myymälän ilme 
modernisoidaan uuden konseptin mukaiseksi ja sinne 
rakennetaan myös yleisövessa. 

ABC Ähtäri saa uutta virtaa

Odotettu ABC Ähtärin uudistus valmistuu 
joulukuun alkupuolella. 

Uuteen yksikköön tulee uusi Hesburger-
konsepti sekä Eepeen ensimmäinen ABC-latauspiste.

ABC-lataus on S-ryhmän oma sähköautojen lataus-
verkosto, joka toimii ABC-mobiilin avulla. ABC-asemien, 
S-ryhmän marketien ja hotellien yhteydessä toimivien 
latausasemien verkosto kasvaa vähitellen. Tavoitteena 
on olla maan kattavin sähköautojen latausverkosto 
vuoden 2024 loppuun mennessä. Silloin asemia on 
käytössä jo noin tuhat.

ABC Ähtärin uudistuksen jälkeen liikenneasemalle 
tarvitaan uutta työvoimaa. Rekrytointitarve on kymme-
nisen työntekijää.

S-RYHMÄN LAHJAKORTIT ovat toivottu 
lahja, jolla voi ilahduttaa niin perheen-
jäsentä kuin työntekijöitäkin. Ravintola-
lahjakortti tuo makuelämykset kielelle 
silloinkin, kun yhteinen ruokailu koko 
suvun kesken ei ole mahdollista. 

Parasta on, että lahjakortin voi 
käyttää kaikkien suosikkiravinto-
loiden lisäksi myös missä tahansa 
muussa Eepeen toimipisteessä. 
Sillä voi siis yhtä hyvin ostaa 
vaikkapa ruokaa tai käyttötavaraa 
Prismasta tai polttoainetta 
ABC-asemalta.

LAHJAKORTILLA  
EI VOI MENNÄ PIELEEN

TOIMIALOJEN TOP 3

TAMMI-LOKAKUU 2021 

TOIMIALOJEN PARHAAT 
MENESTYJÄT VIIME VUODEN 
VASTAAVAN AJANJAKSON 
MYYNTEIHIN VERRATTUNA

S-MARKET PAJULUOMA    110,7
S-MARKET SOINI JA 
S-MARKET LAPUA   109,4
SALE KASKINEN  109,1

Marketkauppa

Liikennemyymälä ja 
polttonestekauppa

Matkailu ja 
ravitsemiskauppa

Auto ja 
autotarvikekauppa

ABC ALAVUS 129,5
ABC LAPUA  129,2
ABC TEUVA 129,1

VAAKUNA AAMIAISET 142,0
TALRIIKKI  140,8
FAFA'S 129,1

UUDET AUTOT  113,4
VARAOSAT 109,6
S-ETUHUOLTO 104,2

1.
2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

PALATPALAT

54



Nerokas diesel 
esittelyssä Joupissa

Seinäjoen Joupissa tankataan pian 
täysin uusiutuvaa dieseliä. ABC tuo 
markkinoille Nero Dieselin, joka 

vuoden loppuun mennessä otetaan käyttöön 
parillakymmenellä ABC-asemalla. 

Yksi ensimmäisistä asemista Eepeen 
alueella on ABC Jouppi, jonka vastavalmis-
tunut asema on oivallinen kohde uuden 
tuotteen jakeluun. Vähitellen Nero Diesel 
yleistyy ABC-asemilla kautta maan.

Nero Diesel vähentää koko elinkaarensa 
aikana kasvihuonekaasupäästöjä jopa yli 90 
prosenttia perinteiseen fossiiliseen dieseliin 
verrattuna. Uusiutuva diesel sopii kaikkiin 
dieselautoihin.

ABC-ketjun uutuus valmistetaan suurim-
maksi osaksi jäte- ja tähdepohjaisista 
raaka-aineista, mikä osaltaan vähentää 
päästöjen määrää.

Uusiutuva Nero Diesel on kemialliselta 
rakenteeltaan fossiilisen dieselin kaltaista. 
Auto ei myöskään tykkää kyttyrää, vaikka 
siihen tankkaisi molempia sekaisin.

ABC haluaa tehdä entistä vastuul-
lisemman ajamisen mahdolliseksi 
suomalaisille. Aiemmin markkinoille 
on tullut Eko E85-korkeaseos-
etanolipolttoneste, ja seuraa-
vaksi laajennetaan valta-
kunnallista sähköautojen 
latausverkostoa.

EEPEEN UUSI 
TOIMITUSJOHTAJA 

on valmis 
vaikuttamaan

Uusi toimitusjohtaja Henrik Karvonen tietää kokemuksesta, 
että yhdessä tekemällä ja toisia kunnioittamalla saa 

mollivoittoisen maailman luottavaiseen duuriin.  
Eepee on muuten ensimmäinen työpaikka, johon hän 

tosissaan haki – ja tuli onnekseen valituksi.

Henrik Karvonen 
aloittaa Eepeen 

toimitusjohtajana 
maaliskuussa

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI  KUVAT SAMU LEHTINEN

Kassu-kassajärjestelmän uudistuksessa 
ollaan jo hyvällä etumatkalla ABC Seinäjoen 
pilotoinnin ansiosta.

Kassajärjestelmän muutos koskee noin kahta-
sataa Eepeen liikennemyymälätyöntekijää. Koulutus 
uudistuneen Kassun käyttöön alkaa tammikuussa ja 
viedään läpi kevään aikana.

– Seinäjoen liikenneasemalta on saatu hyvää 
käytännön harjoittelupohjaa, jota voidaan hyödyntää 
käyttöönotossa, sanoo toimialajohtaja Juhamatti 
Aronen.

Tammikuussa ABC Kauhava saa Kassu-järjes-
telmän käyttöönsä, ja vähitellen käydään läpi kaikki 
Eepeen liikenneasemat osana valtakunnallista 
uudistusta.

– S-ryhmän yhteiseen järjestelmään siirtyminen 
helpottaa ja nopeuttaa kassatyöskentelyä. Lisäksi 
olemme ottaneet käyttöön Hesburgereiden itsepal-
velukassat loppuvuoden aikana, joten kehitymme 
jatkuvasti.

Yhteistyö  
takaa laajat autopalvelut

Ess Autotalon uudistuksen yhteydessä liike liittyy 
maaliskuussa kansainväliseen ja arvostettuun 
Bosch Car Service -verkostoon. Yhteistyö 

laajentaa huoltopalveluita entisestään, ja mukana 
tulevat myös kattavat tuki- ja koulutuspalvelut.

– Tämän jälkeen pystymme yhä paremmin 
vastaamaan laajaan korjauspalveluiden kysyntään. 
Saamme myös sähköautojen huoltoon globaalin 
brändin tuomaa osaamista, kertoo toimialajohtaja 
Juhamatti Aronen.

Myös tilojen uudistaminen parantaa mahdolli-
suuksia sähköautojen huoltoon, jolle on jatkuvasti 
enemmän kysyntää.

Ess Autotalossa aukeaa uudistuksen jälkeen myös 
mekaanikkojen ja automyyjien pestejä.

– Uudet työntekijät voivat aloittaa joustavasti ensi 
vuoden puolella. Kevään aikana on tarkoitus panna 
rivit kuntoon, Aronen sanoo.

Eepee uudistaa  
Kassut etujoukoissa

PALAT AJANKOHTAISTA
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Eletään vuotta 1979 Kuusamon pappilassa, kun 
Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Tau-
no Hannula kurvaa Mersullaan pihaan. Hän 
hakee uuden kirkkoherran ja tämän seitsemän-

vuotiaan pojan ajelulle, jossa samalla tutustutaan 
paikkakunnan tärkeimpään kauppaan. Henrik Karvo-
nen muistaa Mersun upean tähden ja osuuskauppa-
pomon muhkean karvahatun. Siitä syntyi ajatus, että 
tuo on varmasti mahtavaa työtä. 

– Minullakin on nykyään karvahattu. Ja on totta, 
että tämä työ on mahtavaa, hän kertoo hymyillen.

Kuusamosta nuoren miehen tie vei opiskelemaan 
oikeustiedettä Lapin yliopistoon Rovaniemelle, josta 
hän palasi puolisonsa Karitan kanssa johtamaan 
tämän suvun Ruka Safaris -perheyritystä.

Uusista asioista innostuvan Karvosen työura jatkui 
vuonna 2005 Koillismaan Osuuskauppaan matkailu- 
ja ravitsemuskaupan vetäjäksi, myöhemmin myös 
liikennemyymäläkaupan toimialajohtajaksi ja vuonna 
2014 koko osuuskaupan johtajaksi.

– Edellinen toimitusjohtaja Jukka Kihlman oli 
luonut osuuskaupalle mahtavat verkostot, tehtä-
vänäni oli saada väki puhaltamaan yhteen hiileen 
ja uskomaan onnistumisiin. Niin onneksi kävi, voin 
jättää levollisin mielin hyvässä kunnossa olevan 

Koillismaan Osuuskaupan seuraavalle.
Karvonen nautti täysillä roolistaan osuuskaupan, 

mutta myös koko paikkakunnan rakentajana. Tuolloin 
hän oppi, kuinka Kuusamossa vallinnut mollivoit-
toinen elämänmeno voidaan kääntää tulevaisuuteen 
uskovaksi duuriksi ja taloudelliseen nousuun. Tämän 
jälkeen hän katsoi peiliin ja tunnusti, että on tehnyt 
Koillismaalla itsensä tarpeettomaksi.

– Olen pohjoisessa tehtäväni tehnyt, minulla ei 
ole mitään uutta annettavaa. Toki olisin voinut jäädä 
sinne nauttimaan helppoa elämää eläkepäiviin saak-
ka, mutta se olisi ollut väärin kaikkia kohtaan. Nyt oli 
oikea aika jatkaa matkaa.

NELJÄ KERTAA ISOMPIIN SAAPPAISIIN
Pappilan pikkuinen poika on kehittynyt Koillismaan 
Osuuskaupassa niin päteväksi johtajaksi, että hänet 
valittiin neljä kertaa suuremman Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskaupan toimitusjohtajaksi. Isoihin saappaisiin, 
jotka Kimmo Simberg jättää jälkeensä siirtyessään 
eläkkeelle.

– Arvostan Kimmoa. Hän on yksi S-ryhmän 
merkittävimmistä johtajista, ja me muut olemme aina 
kuunnelleet häntä kunnioittavasti.

Mutta millainen on uusi pomo, vuotta vaille 

VAIKKA OLEN TOSI 
KOVA PUHUMAAN 
JA INNOKAS 
VAIKUTTAMAAN, 
MINUSTA LÖYTYY 
MYÖS NÖYRYYTTÄ.

viisikymppinen Henrik Karvonen?
– Vaikka olen tosi kova puhumaan ja innokas 

vaikuttamaan, minusta löytyy myös nöyryyttä. 
Olen saanut kasvatuksen, jossa arvot ovat samat 
kuin osuustoimintaliikkeellä. Toki olen myös 
nykyajan johtaja, joka hyödyntää työssään dataa ja 
odottaa yritykseltä hyvää taloudellista tulosta. 

Karvonen on liikuttunut lukuisista yhteyden-
otoista ja tervetulotoivotuksista, jota Etelä-Pohjan-
maalta on Kuusamon seudulle kantautunut myös 
ihan ventovierailta. 

– Suoraa ja sydämellistä väkeä. Minuun ovat 
ottaneet yhteyttä ihmiset, jotka todella saavat tunte-
maan tervetulleeksi.

PERHEELLE UUSIA MAHDOLLISUUKSIA
Karvosen perhe muuttaa odottavin mielin Etelä-
Pohjanmaalle. Kahden tyttären isä yllättyi iloisesti, 
kun kuopus Eerika ilmoitti muuttavansa takaisin 
kotiin. 

– Hän opiskelee Tampereella ja aikoo hakea 
seuraavaksi ruotsinkieliseen Åbo Akademiin 
Vaasaan, joten uuden kodin sijainti sopi mainiosti 
hänenkin suunnitelmiinsa. Esikoistytär Ulriikka 

opiskelee sopivasti junamatkan pääs-
sä Oulun ammattikorkeakoulussa.

– Olemme skandinaavinen perhe, 
lomailemme usein Norjassa ja pidän 
kovasti ruotsin kielestä. Toivon, että 
saan vahvistaa uudessa työssäni kieli-
taitoani, hän jatkaa.

Uudesta alusta nauttii kovasti 
myös vaimo, joka myi yrityksensä ja 
pitää ensimmäistä kertaa elämässään 
tuumaustaukoa.

– Vaimoni on niin kokenut ja terävä yrittäjä, että 
varmasti kehittelee jotain kiinnostavaa yritystoi-
mintaa Etelä-Pohjanmaalle, mies ennustaa.

Maisemaa vaihtaa myös kiharakarvainen 
noutaja Aava, joka pitää huolen isännän juoksut-
tamisesta.

Vaikka Karvosta on välillä vähän myös tärkeiltä 
tahoilta eteenpäin tuupattukin, hän ei tunnista ole-
vansa uraohjus. Eepeen uudessa toimitusjohtajassa 
asuu vahva sitoutuja, joka kantaa mielipidevaikut-
tajan tulenpalavaa innostuksen viittaa. 

Eepeellä on luvassa mielenkiintoisia askelmerk-
kejä tuleviin vuosiin. ●

AJANKOHTAISTA
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HYMY  
on paras asuste
Hotellien vastaanoton ja myyntipalvelun väellä on 
mieluisa tehtävä yllättää asiakkaat iloisesti.  
Muiden onnellistaminen luistaa, kun tiimin oma 
tunnelma on korkealla. 

TEKSTI NADIA PAAVOLA  KUVAT SAMU LEHTINEN

HYMY ON PARAS 
ASUSTE HOTELLIN 
VASTAANOTOSSA JA 
MYYNTIPALVELUSSA, 
MUTTA LISÄKSI 
TARVITAAN VANKKAA 
JA MONIPUOLISTA 
OSAAMISTA.

Hotellien väki 
ilahduttaa muita 

työkseen

TIIMI
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 "Tiimi pitää 
yhtä, ja olemme 
työkaveruuden 

lisäksi ystäviä."

Tytt i

– Tytti Väliaho

respassa, kun taas toinen ihastuu itsepalvelu-
asiointiin. Uusien palvelumuotojen opettelussa 
auttaa hotellien digi coach, joka Eepeessä on Merja 
Rantala.

– Juuri nyt on aika monta juttua työn alla, 
isoimpana niistä mobiiliavaimen käyttöönotto 
lähiaikoina, hän sanoo.

SOMESSA VOI HEITTÄYTYÄ
Vaihtelevat tehtävät ja ihmisten kohtaaminen ovat 
hotellityön suola ja sokeri. Ammattitaitoisesta po-
rukasta löytyy aina joku, joka on innokas ottamaan 
uusia haasteita vastaan. 

Esimerkiksi sosiaalisen median päivittäminen 
hoituu kuuden innokkaan sometiimillä, johon 
kuuluvat myös Tytti ja Piia.

– Suunnittelemme yleensä yhdessä etukäteen, 
mistä aiheista saisi postauksia Instagramiin ja 
Facebookiin. Saamme myös ohjausta Somecon 
asiantuntijoilta, Tytti kertoo.

Jokainen sometiimiläinen on vuoroviikoin vas-
tuussa päivittämisestä, mutta kaikki osallistuvat 
sisällöntuotantoon. Näin some ei vie kenenkään 
työajasta liian suurta osuutta.

– Aika paljon tulee jopa varauskyselyitä some-
kanavien kautta. Meillä on toki valmiit vastaukset, 
joissa ohjataan soittamaan kiireellisissä asioissa 
suoraan hotelliin, sanoo Piia.

Vaikka hymy siis edelleen on paras asuste 
hotellin vastaanotossa ja myyntipalvelussa, sen 
lisäksi tarvitaan vankkaa ja monipuolista osaa-
mista. Lopulta laatu on asiakkaan onnellisuuden 
paras takuu. ●

Hymyileviä kasvoja katsellessa on vaikea olla 
pahalla tuulella. Siksi ei ole ihme, että Ori-
ginal Sokos Hotel Lakeus ja Vaakuna saavat 

usein kiitosta hyvästä asiakaskokemuksesta: vas-
taanoton ja myyntipalvelun henkilökunnalla kun 
tuntuu olevan aidosti hyvä fiilis töissä, ja hymy nä-

kyy maskinkin takaa silmistä ja asenteesta.
– Tiimi pitää yhtä, ja olemme työka-
veruuden lisäksi ystäviä. Näemme 

toisiamme myös vapaa-ajalla, ja ta-
kana on monta kivaa tyky-hetkeä, 
kertoo vastaanoton vuoropäällik-
kö Tytti Väliaho.

Työpaikalla hyvä yhteishenki 
näkyy muun muassa siten, että 
yllättävätkin tilanteet hoide-
taan sulavasti yhdessä. Myyn-

tipalvelun palvelupäällikkö Piia 
Rinta-Keturi kertoo esimerkkinä, 

että jos Lakeus-hotellin vastaanotossa 
soi puhelin, myyntipalvelu vastaa siihen 

epäröimättä.
– Kaikki hyötyvät, kun porukka tuntee molem-

mat hotellit ja pystyy auttamaan toisiaan. Asenne 
on, että tehdään yhdessä työtä asiakkaan palvele-
miseksi.

YLLÄTTÄVIÄ ILOJA 
Palveluasenne heijastuu myös onnellistamisena, eli 
pieninä eleinä, joilla parannetaan asiakaskokemus-
ta ilman lisämaksua. Onnellistamiseen osallistuvat 
kaikki hotellien työntekijät, ja niitä koordinoi 
original-coachina toimiva Tytti.

– Mietimme yhdessä tapoja ilahduttaa ihmisiä 
ja sitä, miten kukin voisi osallistua onnellistami-
seen, Tytti kertoo.

Lopputuloksena asiakasta voi odottaa vaikkapa 
yllätyspaketti hotellihuoneessa, pöytään tarjoiltu 
tyrnishotti aamiaisella tai lemmikille tarkoitettu 
yöpymissetti. Toisinaan innostutaan tempaukseen, 
jossa esimerkiksi naistenpäivänä kaikille naisasi-
akkaille jaetaan huulikiilto.

– Jos saamme tietoomme, että joku tulee viettä-
mään vaikkapa syntymäpäivää tai hääyötä meille, 
aika varmasti keksimme jonkin pienen muistami-
sen, Piia sanoo.

KAHDEN MERJAN TAKTIIKALLA
Hotellien vastaanottoa ja myyntipalvelua luot-
saa kaksi monien eepeeläisten tuntemaa Merjaa. 
Merja Kivioja on hotellipäällikkö ja Merja Rantala 
vastaanottopäällikkö. He vastaavat siitä, että tiimin 
työ rullaa ja asiakas saa aina parhaan mahdollisen 
kokemuksen.

Pari viime vuotta ovat opettaneet sopeutumaan 
nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Merja Kiviojan 
mukaan pandemiarajoituksiin ei oikeastaan voi 
ennalta varautua.

– Jatkuvassa aaltoliikkeessä ollaan, ja ratkaisuja 
tehdään päivän tietojen varassa. Pikkujoulukau-
den tarjontaa on pyritty miettimään sen mukaan, 
mikä voisi olla realistista.

Samalla kotimaan hotelliyöpyminen on nous-
sut uuteen arvoon, ja asiakkaille halutaan tarjota 
heille parhaiten sopivaa palvelua. Yksi saattaa 
kaivata nimenomaan henkilökohtaista palvelua 

Merja K.

Piia Silja

Roope
Sonja

Merja R.

TIIMI
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Rohkea maustaja 
nauttii luovuudesta

Tomi Hakala on ruokkinut nälkäisiä Eepeen ravintoloissa yli 11 vuotta. 
Sinä aikana asiakkaiden tietämys hyvästä ruoasta on kasvanut huimasti.

TEKSTI NADIA PAAVOLA  KUVA SAMU LEHTINEN 

KUN TYÖSSÄ SAA KÄYTTÄÄ LUOVUUTTAAN,  
SE PITÄÄ VIRKEÄNÄ.

– Onhan tässä tullut hieman paistettua pihviä.
Tomi Hakalan polku ruoan parissa alkoi 

16-vuotiaana, kun hän lähti ammattioppilaitokseen 
ravintolakokkilinjalle. Se merkitsi muuttoa Virroilta 
Seinäjoelle ja varhaista itsenäistymistä.

Parin opiskeluvuoden jälkeen löytyi kesätyö-
paikka Fransmannista, ja se olikin sitten menoa. 
Valmistumisen ja armeijan jälkeen tutuksi käyneestä 
ravintolasta irtosi vakipesti, ja nyt 31-vuotias Tomi 
on viettänyt puoli elämää ruoan parissa.

– Työ on haastavaa, mutta mielekästä. Meillä on 
töissä hyvä henki, ja työkaverit ovat mukavia. Siksi-
kin olen viihtynyt näin kauan samassa työpaikassa.

VAIHTELU PITÄÄ VIRKEÄNÄ
Fransmanni muuttui vuonna 2017 Talriikiksi ja 
sai uudistuksessa vahvasti omaäänisen paikallisen 
identiteetin. Neljä kertaa vuodessa vaihtuvassa 
ruokalistassa korostuvat henkilöstön omat ideat ja 
osaaminen.

– Saamme kaikki heittää mukaan omia ehdo-
tuksia, joista keittiöpäällikkö Tiina Laurila ottaa 
koppia. Esimerkiksi joulumenuun jokainen kokki 
suunnittelee oman nimikkoannoksensa, Hakala 
kertoo.

Kun työssä saa käyttää luovuuttaan, se pitää 
virkeänä. Piristävää on myös, ettei vuodesta toiseen 
tarvitse pyörittää samoja annoksia, vaan vaihtelua 
tulee luonnostaan. Uusia ideoita löytyy esimerkiksi 
television ruokaohjelmista ja sosiaalisesta mediasta 
huippukokkien tilejä seuraamalla.

– Nykyään myös asiakas tietää aika paljon hyväs-
tä ruoasta ja osaa siksi vaatia laatua. Se on vain hyvä 
asia, koska se puskee meitäkin tekemään aina vain 
parempaa ruokaa.

Osa ammattitaitoa on myös, että saa tutut raaka-
aineet taipumaan uudenlaisiin muotoihin. Se takaa 
vaihtelun sekä asiakkaalle että henkilöstölle.

– Oma vahvuuteni on maustaminen. Uskallan 
kokeilla rohkeasti makuja ja paikata virheitäkin, 
jos ruokaan lipsahtaa vaikkapa liikaa suolaa. Koko 
satsia ei tarvitse heittää pois, jos osaa muutaman 
niksin.

TIIMI TOIMII YHTEEN
Työssä viihtymiseen vaikuttaa vahvasti myös teh-
tävien vaihtelevuus ja vastuun jakaminen. Hakala 
aloitti kevättalvella vuoropäällikön vanhempainva-
paan sijaisena ja on ehtinyt oppia paljon.

– Salin puolella saa ihan erilaisen kokonaiskuvan 
työstä ja asiakaspalvelusta, kun näkee muutakin 
kuin annoksen hakemisen tiskiltä. Työhöni kuuluu 
nyt myös muun muassa vuorojohtamista ja tilauksi-
en hoitamista. Se on haastavaa mutta kiinnostavaa.

Jokainen työntekijä rikastaa ravintolan vuoroa 
persoonallaan ja tietotaidollaan. Tiimi toimii yhteen 
ja täydentää toinen toisensa osaamista, mistä on 
apua vaihtelevassa rytmissä.

– Viikonlopun vuorot ovat kiireisiä ja joskus 
rankkojakin, mutta samalla palkitsevia. Tässä työssä 
palaute tulee heti, niin myönteinen kuin kielteinen-
kin.

Kun kokki sitten työvuoron jälkeen riisuu 
esiliinansa ja myssynsä, hän voi jättää työt hyvillä 
mielin taakseen. Vapaa-ajalla ei tarvitse murehtia 
työkuvioita, vaan voi tehdä jotain aivan muuta.

– En onneksi ole kaveriporukassa aina se, joka 
laittaa kaikille ruokaa. Joskus toki kysellään, miten 
jokin ruokaan liittyvä homma tehdään, ja silloin 
autan mielelläni. ●

Eepeeläinen

KUKA? 
Tomi Hakala on 
vuoropäällikkö ravintola 
Talriikissa Seinäjoella.

KOSKA?
Eepeeläisenä yli kymmenen 
vuotta.

KUINKA? 
”Parasta on kuulla, kun 
ruokaa kehutaan.”

Tomi on 
viettänyt puoli 
elämää ruoan 

parissa

Lue, mistä  
Tomi löytää uusia 

ideoita.

EEPEELÄINEN
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Tułusłu Kałin 
uratarinaan

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI  KUVAT SAMUEL HOISKO, SAMU LEHTINEN  

Lähipomojen tutkinto 
vahvistaa urapolkuja

Lähiesimiestyön ammattitutkinto 
on tarkoitettu henkilölle, joka on 
astumassa esimiehen saappaisiin 

tai joka jo toimii lähiesimiehenä. Op-
pisopimuksella ja näytöin toteutettava 
valmennus vahvistaa omaa ammatti-
identiteettiä ja antaa uusia eväitä joh-
tamiseen.

ABC Alavudella palveluvastaavana 
seitsemän vuotta ja palvelupäällikkönä 
kaksi vuotta työskennellyt Marja Liu-
konen hakeutui mukaan esimiehensä 
houkuttelemana. Hetken asiaa mietitty-
ään hän tuumasi, että aina voi kehittyä 
ja pisti hakemuksen vetämään. 

– Tämä on ollut tosi hyvä kokonai-
suus, olemme pohtineet yhdessä paljon 
sitä, miten omaa työtään voi kehittää. 
Olen saanut uusia työkaluja ja uskoa 
omaan tekemiseen, Marja kehuu.

Pandemian takia lähiopiskelupäivät 
toteutettiin verkon välityksellä. Se har-
mitti ensin, mutta Teamsissa syntyikin 
yllättävän hyviä keskusteluja. 

Marjalle kahdeksan kuukautta kestä-
nyt valmennus oli myös matka omalle 
epämukavuusalueelle. Hän tunnustaa 
suhtautuvansa uusiin tilanteisiin ja 
ihmisiin hiukan arastellen, nyt tuli 
opeteltua myös kohtaamista.

– Olen yllättynyt, miten olen saanut 
uskallusta tarttua töissä asioihin roh-
keammin. Nyt kun tiedän johtamisesta 
enemmän, uskallan puuttua, jos siltä 
tuntuu, hän iloitsee.

SYDÄMELLISIÄ EVÄITÄ 
ARKIJOHTAMISEEN
ABC Kristiinankaupungissa vuoden 
palvelupäällikkönä työskennellyt Jaa-
na Ahlström on aikaisemmin toiminut 
marketvastaavana ja salivastaavana. 
Lisäksi hän on vetänyt Hesburgeria, 
joten kokemusta on kertynyt kattavasti 
eri puolilta. 

S-ryhmälle räätälöity Lähiesimiestyön ammattitutkinto 
avaa näkökulmia johtajuuteen. Siihen osallistuneet Eepeen 
palvelupäälliköt Marja Liukonen, Jaana Ahlström ja Jenna 
Riihimäki kertovat, miten valmennus vei heitä eteenpäin.

Alun perin rivityöntekijästä esimies-
asemaan edennyt Jaana koki, että hän 
toimi johtajana paljolti kaverityylillä ja 
kaipasi työtapaansa jämäkkyyttä.

– Halusin oppia johtajaksi, joka us-
kaltaa antaa myös negatiivista palautet-
ta. Ja että osaisin hoitaa myös tilanteet, 
jotka aiheuttavat toiselle mielipahaa, 
hän pohti.

Valmennus sisälsi paljon soveltavia 
ja syventäviä oppimistehtäviä verkos-
sa. Jaana oli tätä ennen tarvinnut aika 
vähän tietokonetta, joten uutta oppia 
tuli myös siitä. 

– Onneksi sain tosi paljon tukea ja 
neuvoja esimieheltäni ja Jollaksen opet-
tajat olivat huippuja. He antoivat myös 
henkilökohtaista ohjausta, jotta pääsin 
opinnoissani eteenpäin, hän kiittää.

Arvokasta apua tuli myös kurssi-
kavereilta, sillä Teamsissa vaihdettiin 
innokkaasti hyviä vinkkejä. Jaana 
esimerkiksi sovelsi kollegan ideaa ja 
suunnitteli työpaikalle osana näyttöä 
taulukon sydänteoista. Siihen voi kir-
joittaa sydämenmuotoisiin lappuihin 
työkaverille kiitosta hyvistä teoista.

– Oli tosi ihanaa, kun tulin töihin 
lomalta ja Sydäntekojen taulukossa oli 
minulle viesti: ”Kiitos, kun kuuntelit”.

LISÄÄ KYKYÄ LÄSNÄOLOON
Lähiesimiestyön ammattitutkinto on 
suunnattu aloitteleville esimiehille, 
esimiestehtäviin siirtyville ja vuoroesi-
miehille, jotka toimivat lähiesimiehenä 
vastaten operatiivisesta toiminnasta, 
mutta ilman tulosvastuuta. 

Viisi vuotta ABC Seinäjoen pal-
velupäällikkönä työskennellyt Jenna 
Riihimäki tunsi vahvasti, että hän 
kaipaa tietojen ja taitojen päivittämis-
tä. Tuohon tarpeeseen sopi erinomai-
sesti tutkinto, jossa paneudutaan 
myös S-ryhmän strategiaan ja keskeis-
ten tavoitteiden toteuttamiseen arjen 
työssä. 

– Olivathan nuo aika hektiset kah-
deksan kuukautta, kun piti sumplia 
opiskelu ja työ lapsiperheen arkeen. 
Hyvin siitä silti selvisin, kun tein 
kaikki näyttöni paneutuen johonkin 
käytännön asiaan tiimini kanssa, hän 
kertoo.

Jenna tunnustautuu nopeatempoi-
seksi ihmiseksi, siksi hän asetti henki-
lökohtaiseksi kehittämistavoitteekseen 
läsnäolon. Hän on saanut valmennuk-
sen aikana monia oivalluksia, miten 
parantaa esimiestyötään.

– Olen oppinut hengittämään, 
pysähtymään ja kuuntelemaan. Jopa 
kollegani ovat todenneet, että olen 
viime kuukausien aikana muuttunut, 
hän kertoo.

Valmennus parantaa lähiesimie-
hen mahdollisuuksia edetä uralla ja 
kasvattaa valmiuksia siirtyä tulevaisuu-
dessa tulosvastuulliseksi esimieheksi. 
Jenna uskoo, että tutkinto antaa hänelle 
ponnahduslaudan uusiin haasteisiin ja 
vaativampiin esimiestehtäviin.

Juhannuksen aikoihin tutkintoto-
distuksen saaneet palvelupäälliköt 
suosittelevat valmennusta kaikille, 
jotka haluavat kehittyä omassa työs-
sään. Opintokokonaisuus sopii myös 
pitempään lähiesimiehenä toimineelle, 
sillä jokaiselle tekee hyvää päivittää 
tietämystään ja tutkailla omaa työmi-
näänsä tuorein silmin.  ●

 

ABC Alavuden palvelu
päällikkö Marja Liukonen 
sai Lähiesimiestyön 
ammattitutkinnosta 
uskallusta tarttua töissä 
asioihin rohkeammin. 

ABC Kristiinankaupungin 
palvelupäällikkö Jaana 
Ahlström kertoo, että 
valmennus sisälsi paljon 
soveltavia ja syventäviä 
oppimistehtäviä 
verkossa. Hän ideoi myös 
sydänteoista taulukon, 
johon voi kirjata ylös 
työkaverin hyvin tekoja.

Jenna Riihimäki 
työskentelee palvelu
päällikkönä ABC 
Seinäjoella. Valmennus 
on tuonut hänelle 
muun muassa kykyä 
pysähtyä ja kuunnella.

"Nyt kun tiedän 
johtamisesta enemmän, 
uskallan puuttua,  
jos siltä tuntuu."

AJANKOHTAISTA
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Näin vaikutat itse
  

työstä palautum
iseenHyvinvoiva 

henkilöstö on 
kaikkien etu

Viisi vinkkiä 
PALAUTUMISEEN

Annina Ropponen
TYÖTERVEYSLAITOKSEN 
TUTKIMUSPROFESSORI

Annina Ropponen johti 
Työterveyslaitoksen toteuttamaa 
tutkimus ja kehittämishanketta, 
jossa tutkittiin kaupan alan työaikoja 
ja niiden yhteyttä hyvinvointiin. 

Aineistona oli 8 000 työsuhteisen 
työntekijän työaikatiedot kolmesta 
Sryhmän alueosuuskaupasta 
vuosina 2018–2020. Eepee ei 
kuulunut tutkimuskohteisiin.  
Kaupan alaa tutkittiin ensimmäistä 
kertaa näin laajasti.

Ruuhka-aikana työ voi hetkellisesti olla 
kuormittavaakin ilman pitkäaikaisia seurauksia. 
Erityisesti vuorotyössä kannattaa kuitenkin pitää 
huoli, että kuormitus ei pitkity ja että vapaa-ajalla 
ehtii oikeasti palautua.

TEKSTI NADIA PAAVOLA KUVA ADOBE STOCK

Palveluammatissa toimiville on usein kun-
nia-asia, että raskaatkin työrupeamat hoi-
detaan hymyssä suin päivin ja öin. Kukaan 

meistä ei silti ole särkymätön, joten riittävä pa-
lautuminen on ensiarvoisen tärkeää jaksamisen 
kannalta.

– Jos on väsynyt ja omassa elämässä on työ-
hön liittymättömiä haasteita, on vaikeampaa olla 
hyväntuulinen. Kun työpaikalla sovitaan yhdessä 
vaikkapa, ettei pitkiä työvuoroja kerrytetä, niin 
kukaan ei uuvu, vaan vastuuta jaetaan ja jokai-
nen saa tuntea tekevänsä merkityksellistä työtä, 
sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori 
Annina Ropponen.

Ropponen johti kaupan alan työaikoja ja 
niiden yhteyttä hyvinvointiin tutkinutta Työ-
terveyslaitoksen hanketta, jonka tavoitteena oli 
selvittää kaupan alan työaikoja ja niiden yhteyttä 
hyvinvointiin yli 8 000 työsuhteessa olevalla 
työntekijällä. Hän johti aiemmin myös tutki-
musta matkailu- ja ravintola-alan työaikoihin ja 
hyvinvointiin liittyen. 

– Viime vuosina aukioloajat ovat pidenty-
neet kaupan alalla, mikä on lisännyt muun 
muassa yövuorojen määrää. Toisaalta kaupan 
alan pienissä yksiköissä tai esimerkiksi hotellin 
vastaanotoissa yövuorossa saatetaan olla yksin 

vastuussa. Nämä ovat lisätekijöitä, jotka voivat 
kuormittaa työntekijää.

Ropponen muistuttaa, että tietyt työvuorot 
voivat olla haluttuja lisien takia, ja tunnolliset 
työntekijät kokevat myös velvollisuutta venyä 
poikkeustilanteissa. Jonkin aikaa tiivistä työ-
putkea jaksaakin, kun tietää, että taakka pian 
kevenee.

– Jouluruuhkaan varaudutaan lisätyönteki-
jöillä, ja huolehditaan, että vuorojen väliin jää 
riittävästi lepoaikaa. Kuormituksen sietäminen 
on myös yksilöllistä ja riippuu tehtävien lisäksi 
esimerkiksi työntekijän iästä, kunnosta ja elä-
mäntilanteesta. ● 

YHTEISÖN HUUMORI 
ON TAPA LISÄTÄ 
YHTEENKUULUVUUDEN 
TUNNETTA, JA OMAN 
PORUKAN KESKEN 
YHDESSÄ PUIMALLA 
MONI PIENI HARMIN AIHE 
TULEE PUREKSITTUA 
SOPIVIKSI PALOIKSI.

5. TYÖAIKALAKI TURVAA. 
Suomessa on jopa moniin Euroopan maihin 
verrattuna maltilliset työajat, ja työehtosopimuksiin 
on kirjattu myös määritelmät riittävästä lepoajasta. 
Eepee on sitoutunut näihin sopimuksiin ja lisäksi 
kehittää työvuorosuunnittelua muun muassa 
Työterveyslaitoksen tutkimushankkeiden avulla. 
Hyvinvoiva henkilöstö on kaikkien etu, myös 
työnantajan.

1. AJATUKSET VAPAALLE. 
Oletko työvuoron jälkeen vielä täydessä 
vauhdissa eikä uni tule? Töiden jälkeen kannattaa 
varata hetki sellaiselle asialle, josta pitää. 
Liikunta, lukeminen, ystävien tapaaminen, 
käsityöt tai ihan vain oleilu – mitä vain, kunhan 
työt eivät pyöri päässä ja kierrokset alenevat.

3. RIITTÄVÄ UNI. 
Tämä voi tuntua itsestäänsel-
vältä, mutta unen merkitystä ei 
voi korostaa liikaa. Yövuoroi-
hin totuttelu ei käy hetkessä, 
eivätkä kaikki pysty nukkumaan 
yövuoron jälkeen riittävästi. 
Siksi kannattaa noudattaa vuo-
rotyön suosituksia: esimerkiksi 
yövuoroja ei saisi olla enempää 
kuin viisi peräjälkeen. Mene 
päivävuorojen jälkeen ajoissa 
nukkumaan, jotta saat tarpeeksi 
unta. Se tukee jaksamista myös 
muissa vuoroissa.

2. TAUKO TEKEE HYVÄÄ. 
Vaikka pienessä yksikössä tai 
kassalla voi olla vaikea kat-
kaista päivää, taukoihin on 
kaikilla oikeus. Tauolla voi 
jaloitella, käydä vessassa, 
jutella työkavereiden 
kanssa ja tietysti syödä. 
Ruokatauon tulisi olla 
sellainen, että ehtii 
istahtaa alas ja syödä 
rauhassa.

4. YHDESSÄ ON KIVEMPAA.
Työpaikan sosiaaliset suhteet 
ovat valtavan tärkeitä ja tuke-
vat jaksamista ja hyvinvointia. 
Yhteisön huumori on tapa 
lisätä yhteenkuuluvuuden tun-
netta, ja oman porukan kesken 
yhdessä puimalla moni pieni 
harmin aihe tulee pureksittua 
sopiviksi paloiksi. Isoissa on-
gelmissa kannattaa ottaa asia 
puheeksi esihenkilön kanssa ja 
pohtia ratkaisukeinoja.

VOI HYVIN
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Ess Autotalon uudistuksessa on kuunneltu henkilöstön toiveita. 
Ergonomiset tilat ja hyvä ilmastointi lisäävät työssä viihtymistä.

KUN PUITTEET OVAT KUNNOSSA, SE ANTAA VIESTIN LAADUSTA 
JA HUOLELLISESTA TYÖN JÄLJESTÄ.

TEKSTI NADIA PAAVOLA KUVAT SAMU LEHTINEN

T yöpiste ihmisen mukaan eikä päinvastoin. Ess 
Autotalon maaliskuussa 2022 valmistuvassa 
korjausurakassa on otettu ohjenuoraksi ajatus, 

että työolojen on oltava toimivat ja viihtyisät.
– Jokaiselle tulee oma säädettävä sähköpöytä, 

joten halutessaan voi työskennellä myös seisaaltaan. 
Meitä on tietysti erikokoisia täällä töissä, ja siksikin 
säädettävä työpiste on hieno homma, sanoo Jukka 
Nummi.

Nummi on yksi Ess Autotalon asiakaspalvelun 
työntekijöistä, joiden työpisteet uudistuvat entistä 
ergonomisemmiksi. Hänen mukaansa työntekijöitä 
on kuunneltu uudistuksen suunnittelussa. Valoisat 
ja linjakkaat tilat luovat myös asiakkaille myönteisen 
mielikuvan.

– Kun puitteet ovat kunnossa, se antaa viestin 
laadusta ja huolellisesta työn jäljestä.

Samalla saadaan ilmanvaihto kuntoon. Etenkin 
haalarit yllä työskenteleville mekaanikoille kunnol-
linen ilmanvaihto on olennainen asia. Kesähelteillä 
haalarit yllä työskennellessä olo on tukala.

– Työolosuhteet paranevat nyt monella tapaa, kun 
parikymmentä vuotta vanhat tilat uusitaan, sanoo Ess 
Autotalon jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju.

LISÄÄ TILAA MYÖS SÄHKÖAUTOILLE
Liikkeeseen astuvalle asiakkaalle avautuu muutostöi-
den jälkeen aiempaa avarampi ja selkeämpi näkymä. 
Huollon palvelut saa keskitetysti yhdeltä tiskiltä, ja 
odottelutilat päivitetään tälle vuosikymmenelle.

Huoltoon ja katsastukseen voi uudistuksen jälkeen 
tulla uudesta sisäänkäynnistä rakennuksen sivustalta. 
Harjun mukaan tarkoituksena on taata asiakkaalle 
mahdollisimman helppo pääsy jälkimarkkinointi-

palveluihin. Välttämättä ei enää tarvitse tulla 
autoliikkeen pääovista, jos ei halua samalla ihailla 
myynnissä olevia ajoneuvoja.

– Mekaaninen työ jakautuu kahtia siten, että 
toisessa on monimerkkihuolto ja toisessa nykyisten 
autoedustusten huolto. Asiakaspalvelu hoitaa mo-
lemmat samalla tiskillä, ja näin saadaan työskente-
lylle lisää tilaa, Harju kertoo.

Uutta hallitilaa rakennetaan noin 400 neliömet-
riä, eli käytännössä lattia-ala tuplaantuu. Elokuussa 
alkaneen urakan pitäisi olla täysin valmis kevättal-
vella 2022.

– Sähkö- ja hybridiautojen huoltoon on olta-
va oma laitteistonsa, ja ne on turvallisuussyistä 
tehtävä eristetyssä tilassa. Tässäkin lisätila auttaa: 
voimme tehostaa sähköautoasiakkaiden palvelua 
ja varautua siihen, että sähköllä kulkevien autojen 
osuus kasvaa huollossakin.

TÄYDEN PALVELUN AUTOTALO
Autojen myynti, huolto ja katsastus ovat enää har-
voin saman katon alla, sanoo Harju. Sitä etulyönti-
asemaa kannattaisi hyödyntää.

Esimerkiksi katsastuksessa huomatun vian saa 
korjattua kätevästi huollon puolella, mikä nopeut-
taa asiointia.

– Moni kaipaa myös pikahuollon palveluita, 
eli vaikkapa öljyn lisäämistä tai pyyhkijänsulki-
en vaihtamista. Näitäkin voimme jatkossa tarjota 
entistä useammalle.

Harju muistuttaa, että maakunnasta suunnataan 
paljon ostoksille Ess Autotalon vieressä olevaan 
Hyllykallion Prismaan. Siinä samalla hoituisivat 
näppärästi pienet huoltotyöt, ja auton voisi sitten 

noutaa kauppareissun jälkeen naapurista.
Harju kertoo, että Ess Autotalo liittyy maalis-

kuun alussa myös arvostettuun Bosch Car Service 
-ketjuun.

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

Hommat hoituvat 
uusituissa tiloissa

Jukka Nummi on tyytyväinen, 
että henkilöstöä on kuunneltu 
uudistuksen suunnittelussa.

Yksi tavoite Ess Autotalon uudis-
tuksessa on, että eepeeläisten 
oman väen huolloille jää entistä 

enemmän aikaa.
– Tällä hetkellä tilat eivät ole antaneet 

myötä toteuttaa kaikkia ideoita. Toivot-
tavasti pian voimme tehdä henkilöstölle 
kohdennettuja tarjouksia ja esimerkiksi 
happy hourin tapaisia hintatempauksia, 
sanoo Ess Autotalon jälkimarkkinointi-
päällikkö Ari Harju.

Harju viittaa tilanteisiin, joissa 
huollossa on hiljaista tai tulee yllättäviä 
peruutuksia. Silloin lähistöllä olevilla 
Eepeen työntekijöillä voisi olla mahdol-
lisuus tuoda autonsa huoltoon tai 
katsastukseen lyhyelläkin varoituksella. 
Muutoin hommia pusketaan yleensä 
melko tasaisesti vuoden ympäri.

– Koko ajan olemme tehneet niin 
paljon töitä kuin ehdimme. Tarvitsemme 
lisää tekijöitä, jos sama tahti jatkuu. 

Harju kehottaakin ottamaan yhteyttä, 
jos takataskussa on autoalan perus-
koulutuksen paperit ja työ kiinnostaa. 
Hän myös muistuttaa tutustumaan 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan omaan 
autoliikkeeseen ja korjaamoon sekä 
katsastuspalveluihin.

– Aika monelle tulee yllätyksenä, 
miten hyvät henkilökuntahinnat voimme 
tarjota. 

Eepeeläinen, 
muista etusi!Henkilöstön jäsenenä kannattaa käyttää 

hyödyksi auton huollon ja katsastuksen palvelut

Täyden palvelun 
auto talosta saa auton, 
sen korjauksen ja 
katsastuksen saman katon 
alta. Uudistuksen jälkeen 
edellytykset ovat vielä 
paremmat, sanoo Ari Harju.

UUDISTUMME
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Työpaikan 
vaihto viikolla 
piristää
Henna Pyyluoma ja Johanna Rautiainen 
ovat vaihtelunhaluisia eepeeläisiä, joiden 
työviikkoihin mahtuu kaksi työpaikkaa.  

JOHANNA RAUTIAINEN 
Hotellien vastaanotot 
S-Pankki

Seinäjokelainen Johanna 
Rautiainen pääsi opiskelija-
harjoitteluun 2004 Original Sokos 
Hotel Lakeuden vastaan ottoon, 
jossa sai aloittaa työt heti opintojen 
ohessa harjoittelun jälkeen. 
Myöhemmin työtehtävät laajenivat 
myös Vaakunan vastaanottoon. 
Viime talvena hän huomasi, että 
S-Pankkiin haettiin työntekijää. 
Heti ei tärpännyt, mutta kesällä 
hän sai mahdollisuuden osittaiseen 
työviikkoon syyskuun alusta 
pankin puolella. Nykyään hän 
työskentelee kolme päivää hotellien 
vastaanotoissa ja kaksi päivää 
S-Pankissa.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

HENNA PYYLUOMA
ABC Kauhajoki 
S-market Jurva

Kurikan Jurvassa asuva Henna 
Pyyluoma aloitti kesätöissä 
ABC Kauhajoella 2014, kiersi 
myöhemmin puoli vuotta 
Eepeen toimipaikkoja ja palasi 
tuttuun paikkaan ABC:lle. 
Osittaisella hoitovapaalla hän 
työskenteli pari päivää viikossa 
S-market Jurvassa. Kun koko-
päivätyö tuli ajankohtaiseksi, 
passeli järjestely oli kolme 
päivää viikossa Kauhajoella ja 
kaksi päivää Jurvassa.

MITÄ KUULUU TÄNÄÄN?
HENNA: Oikein hyvää, olen vapaapäivällä ja vietän 

laatuaikaa vuoden vanhan ja kolmevuotiaan lapseni 

kanssa. On kiva, että on välillä viikollakin vapaata.

JOHANNA: Kiirettä pitää työn, perheen ja harras-

tuksen yhteensovittamisessa. Olen kolmen pienen 

pojan äiti, pyöritän viikot yksin tätä palettia. 

Kaksi on vielä hoidossa ja esikoinen ensimmäisel-

lä luokalla. Onneksi äitini asuu myös Seinäjoella, 

hän auttaa niin paljon kuin voi. 

MIKÄ ON PARASTA TYÖPAIKAN  
VAIHTAMISESSA?
HENNA: Eri työt rytmittävät viikkoa ihan samoin 

kuin erilaiset työvuorot. ABC:llä työ on hektisem-

pää kuin S-marketissa, joten sekin tuo vaihtelua. 

Myös työmatkoissa on eroa: Kauhajoen ABC:lle 

minulla on työmatkaa yhteen suuntaan 45 kilo-

metriä ja Jurvan S-marketiin vain seitsemän 

kilometriä.

JOHANNA: Pysyy mielenkiinto kumpaakin työtä 

kohtaan, kun pystyy välillä irrottautumaan ja nol-

laamaan kokonaan toisen työn. Tässä järjestelyssä 

minulla on myös vähemmän yövuoroja, mikä 

helpottaa poikien hoitojärjestelyjä.

MITEN SINUT ON OTETTU VASTAAN  
UUDEMPAAN TYÖPAIKKAASI?
HENNA: Erittäin hyvin, ei ole mitään valittamista. 

Työkaverit ovat olleet mukavia ja voin hyvillä 

mielin tarvittaessa pyytää apua. Sain hyvän pe-

rehdytyksen, olen voinut olla luottavaisin mielin 

yksin töissä S-marketin kassalla.

JOHANNA: S-Pankissa sain olla ensimmäisen 

kuukauden kokoaikatöissä, että oppisin riittävästi 

asioita. Uudet työkaverini ovat tosi mukavia, olen 

viihtynyt.

PARANEEKO TYÖMOTIVAATIO VAIHTAMALLA?
HENNA: Ainakin minulla on parantunut, koska 

tykkään paljon vaihtelusta. Olen työskennellyt 

ABC:llä todella monta vuotta, joten kaipasin uusia 

haasteita.

JOHANNA: Uskon, että paranee. Olen ollut niin 

kauan töissä respassa, että kaipasin uusia haas-

teita. Työ pankissa vastaa paremmin myös tra-

denomin (AMK) koulutustani. Arvostan kovasti 

Eepeetä, joka mahdollistaa tällaiset työpaikan 

vaihtojärjestelyt.

MITÄ OLET OIVALTANUT,  
KUN TYÖKUVA LAAJENI?
HENNA: Sen, miten paljon tykkään olla töissä kau-

pan puolella. S-marketissa on niin paljon minulle 

sopivia tehtäviä, nautin kovasti esimerkiksi kuor-

man purkamisesta ja hyllyttämisestä. On mukavaa, 

kun osaa tehdä kahta erilaista työtä hyvin.

JOHANNA: Että osaan tehdä muutakin kuin palvella 

hotellin asiakkaita ja kykenen oppimaan uutta. 

Hotellin respassa useimmat asiat hoituvat omal-

la painollaan, tunnen sen työn yhtä hyvin kuin 

omat taskuni. Pankkimaailma on minulle uutta ja 

ihmeellistä.

MIKÄ ON OLLUT HAASTAVINTA?
HENNA: Haastavinta on muistaa mennä oikeaan 

paikkaan töihin oikeana päivänä. Ainakaan vielä ei 

ole sattunut erehdyksiä sen suhteen. Haasteena on 

myös erilaiset kassakoneet. Vuoron alussa täytyy 

miettiä aina hetken kassakoneen käyttöä, ettei tule 

virheitä.

JOHANNA: Pankissa on ajoittain tullut vaikeita 

uusia tilanteita vastaan. On haastavaa, että joudun 

vaivaamaan työkavereita kysymällä, kun heilläkin 

on omat asiakkaat palveltavana. Hotellissa työtä 

tehdään enemmän tiimissä, pankissa työskennel-

lään yksin.

KENELLE KESKELLÄ VIIKKOA  
VAIHTUVA TYÖ SOPII?
HENNA: Muuttuvista työajoista ja vaihtelevista 

työpäivistä pitäville, avoimesti uusiin juttuihin 

suhtautuville. Suosittelen kokeilemaan, tästä saa 

työhön lisää mielenkiintoa.

JOHANNA: Sosiaalisille tyypeille, jotka tulevat toi-

meen erilaisten ihmisten kanssa. Sellaisille, jotka 

pystyvät omaksumaan nopeasti asioita ja hahmotta-

maan isoja kokonaisuuksia.

UNELMIESI VAIHTODUUNIPAIKKA EEPEELLÄ?
HENNA: Kyllä se on kaupan puolella, tunnen sen 

eniten omakseni. Olen alkanut etsiä sopivaa työ-

paikkaa, johon voisin hakea.

JOHANNA: Hyvä kysymys, eipä ole tullut mietittyä. 

Tämä pankki tuntui heti omalta työltäni. On tosi 

ihanaa, että saan tehdä respan rinnalla pankkia. 

Toisaalta, jos vielä joku kolmas paikka pitäisi vali-

ta, niin ehkä voisin joskus mennä Eepeen konttoril-

le oppimaan niitä työtehtäviä.

KYSYMYSPARI

”Vaihtuva työ sopii 
avoimesti uusiin juttuihin 

suhtautuville.”
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TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

TYÖHYVINVOINTI AJANKOHTAISTA

PARHAAT PALAT:+  ”muutokset on toteutettu 
hyvin”

  ”yrityksen tulevaisuus 
näyttää valoisalta”

+  ”on selvää, kuka mistäkin 
asiasta päättää”

ENITEN PETRATTAVAA:
-  ”työni ei ole liian 

stressaavaa”

-  ”uskon olevani yrityksemme 
palveluksessa vielä vuoden 
kuluttua”

-  ”saan tehdä työhöni 
liittyviä päätöksiä riittävän 
itsenäisesti”

Eepeen arvostava 
toimintakulttuuri  
näkyy työtyytyväisyydessä
Työhyvinvointitutkimuksen tulokset ovat tänäkin vuonna Eepeellä 
erinomaista luokkaa. Hyvän tuloksen taustalla vaikuttavat Eepeen arvot 
ja henkilöstön kyky mukautua muutostilanteisiin.

TYT-luokitus 
AAA-erinomainen

indeksi 78,3 (78,7)

vastausprosentti 92,3

JOHTAMISKULTTUURIN TOP3:
• muutokset on toteutettu hyvin
• luotan ylimmän johdon kykyyn 

tehdä oikeita päätöksiä
• strategia ja visiot on viestitty 

henkilöstölle hyvin

TOIMINTAKULTTUURIN TOP3:
• yhteistyö muiden yksiköiden 

kanssa on sujuvaa
• yrityksessämme ei liiku liikaa 

huhuja
• yrityksemme huolehtii 

riittävästi henkilöstön 
hyvinvoinnista

TYÖTURVALLISUUDEN TOP3:
• minulla on hyvät mahdollisuudet 

työturvallisuuden ylläpitämi-
seen

• yksikössämme tunnetaan hyvin 
työturvallisuuden toimintatavat

• esihenkilö kiinnittää riittävästi 
huomiota henkilöstön 
työturvallisuuteen

KORONAKATSAUS:
• Eepee suoriutui hyvin 

koronatilanteesta
• asiakkaiden turvallisuus oli 

kunnossa
• koronatilanne oli huomioitu 

hyvin työn organisoinnissa

TULEVAISUUDEN 
RAKENNUSPALIKOITA:
• on selvää, kuka mistäkin 

asiasta päättää
• uskon, että yksikössäni 

ryhdytään toimenpiteisiin 
tämän kyselyn perusteella

• työnantaja tukee  
ammatillista kehittymistäni

NÄITÄ VAHVISTAMALLA 
ETEENPÄIN:
• työpanokseni on yrityksemme 

kannalta tärkeä
• työni on mielenkiintoista
• esihenkilöni on kiinnostunut 

ideoistani ja aloitteistani

U udistus on osa S-ryhmän valtakunnallista 
kehityshanketta, jonka tavoitteena on lisätä 
merkittävästi rakennusalan urakoitsijoiden 

asiakasvolyymia.
– Kuluttajat ovat meille edelleen erittäin tär-

keitä, mutta rinnalla haluamme kehittää palve-
lujamme myös rakennusalan toimijoille. Meillä 
on täyden palvelun rautakauppana vahvuuksia, 
joiden uskomme kiinnostavan myös yrittäjiä, 
myyntipäällikkö Jari Kivimäki toteaa.

Hänen tiimiinsä kuuluvat yritysmyyjä Juha-
Matti Takala, kuluttajia ja yrittäjiä palveleva 
projektimyyjä Tero Hirvelä ja kalustemyynnistä 
vastaava Elina Saunamäki. Kuluvan vuoden aika-
na on kontaktoitu lukuisia rakennusalan toimijoi-
ta, joista asiakkaiksi on tullut useita kymmeniä.

– En olisi etukäteen uskonut, että yrityspuolen 
myynti lähtee näin hyvin liikkeelle. Meidät on 
otettu todella hyvin vastaan urakoitsijoiden kes-
kuudessa, Kivimäki iloitsee. 

Rautaprisman valttina 
kovassa kilpailussa ovat 
helppo lähestyttävyys, nopea 
palvelu ja muita rautakaup-
poja laajemmat aukioloajat. 
Moni pienyrittäjä tekee 
rakennuksilla pitkää päivää, 
ja Rautaprismasta he voivat 
hakea tarvikkeita normityö-
ajan jälkeenkin.

– Meillä raskaamman 
rakentamisen tuotteet, kuten 

esimerkiksi laastit, villat ja levyt ovat puoliläm-
pimässä hallissa, josta niitä on helppo ja mukava 
lastata omaan autoon. Lisäksi toimitamme tavaraa 
suoraan tehtaalta työmaalle tai teemme tarvittaes-

sa ennakkokeräilyn ja kuljetamme sen kohteeseen.
Vastaavanlaisia Prisman yhteydessä toimivia 

täyden palvelun rautakauppoja on Seinäjoen li-
säksi Kouvolassa ja Joensuussa. Kivimäen mukaan 
on tärkeää panostaa yritysmyyntiin. 

– Kasvutavoitteet ovat kovat. Minulle tulee 
keväällä 25 vuotta täyteen osuuskaupassa ja siitä 
suurin osa myyntipäällikkönä. On mielenkiin-
toista ja palkitsevaa keskittyä nyt täysillä tähän 
Rautaprisman yrityspuoleen, jota aikaisemmin 
hoidin muiden töiden ohella, hän kertoo.

S-BUSINESS RAUTATILI 
TAIPUU MONEEN TARPEESEEN
S-Business myyntipäällikkö Timo Ranta-Lassila 
kertoo, että ilmaisen Rautatilin avulla yrityksen 
materiaali- ja tarvikehankintojen tekeminen on-
nistuu ilman kuittirumbaa. Asiakasyritys pystyy 
myös seuraamaan ostojaan reaaliajassa ja kohden-
tamaan ne edelleen omille asiakkailleen.

– Rakennusyritysten kohdalla laskutus voidaan 
hoitaa esimerkiksi työmaakohtaisesti ja laskutus-
rytmi räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaan, 
Ranta-Lassila sanoo.

Asiakkaalle lähetetään ostoista kirjanpitokel-
poinen koontilasku, mikä helpottaa yrityksen 
omaa kirjanpitoa. Rautatilin lisäksi ilmaisella 
S-Business kortilla onnistuvat hankinnat myös 
muilta toimialoilta. 

– Vaikkapa yrityksen polttoaineostot ja jos 
työmaita on muualla päin, niin myös työmiesten 
yöpymiset hoituvat kätevästi S-Business-kortilla.

Ranta-Lassila on tyytyväinen S-Business Rau-
tatilin ja -kortin saamaan vastaanottoon Eepeen 
alueella. Yritykset ovat huomanneet, miten kätevä 
tapa se on hoidella ostoksia. ● 

Rautaprisman 
yritysmyynti rakensi 

hyvän lähdön
Eepeen Rautaprismassa alkoivat vuoden alusta uudet kuviot, kun 
myyntipäällikkö Jari Kivimäki ryhtyi kehittämään yritysmyyntiä. 

Alku on ollut lupaava, asiakkaiksi on tullut jo useita kymmeniä 
rakennusalan urakoitsijoita.Eepeen kehitysjohtaja Alexander Mäki-Rahko 

tutkailee vastavalmistuneita työhyvinvointitut-
kimuksen tuloksia hyvillä mielin. Tulokset ovat 

vakiintuneet erinomaiselle tasolle, ja pienet muutok-
sen signaalit kertovat, että henkilöstö on sitoutunut 
yritykseen.

– Esimerkiksi se seikka, että Eepee kannustaa hen-
kilöstöä vaihtamaan työpaikkaa talon sisällä ja näin 
vahvistamaan ammattitaitoaan, näkyy myös tuloksis-
sa. Viesti on mennyt mukavasti perille.

Mäki-Rahko on tyytyväinen myös syrjintää koske-
vien kysymysten vastauksiin. Työhyvinvointitutki-
muksen perusteella Eepeellä ei ilmene sukupuoli- tai 
ikäsyrjintää. 

KORONAN HOIDOSTA PISTEITÄ
Eniten parannusta työhyvinvointitutkimuksessa tuli 
koronan hoidosta. Henkilöstö on sitä mieltä, että Ee-
pee on suoriutunut kokonaisuudessaan hyvin koronan 
aiheuttaman tilanteen hoitamisesta. Samoin asiakkai-
den koronaturvallisuus on ollut eri yksiköissä hyvä. 
Kauttaaltaan kohonneet ”koronapisteet” osoittavat, 
että haastava tilanne on saatu hyvin hallintaan.

Mäki-Rahko korostaa, että valtaosa henkilökunnasta 
arvioi työn merkityksellisyyden myönteisesti, millä on 
vahva positiivinen yhteys hyvinvointiin omassa työssä. 
Näillä eväin on hyvä jatkaa työyhteisöjen kehittämistä. 

– Kiitokset lähtevät myös lähiesimiehille. Näen että 
tämä tulos on suurelta osin heidän päivittäin työpaikol-
la toteuttamansa hyvän johtamisen ansiota, hän toteaa. 

TULOSYHTEENVEDON  
TOP3:
• työnantajakuva
• lähijohtaminen
• työn hallinta

VALTTINA KOVASSA 
KILPAILUSSA 
OVAT HELPPO 
LÄHESTYTTÄVYYS, 
NOPEA PALVELU 
JA LAAJEMMAT 
AUKIOLOAJAT.

TOP 3

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
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Eepeen arvoihin kuuluu hyvien lähtökohtien 
tekeminen mahdolliseksi kaikille lapsille ja nuorille ja 
siten halu tehdä maakunnasta parempi paikka elää. 
Joulun alla hyvää on jaettu muun muassa Seinäjoen 
keskussairaalan lastenosastolle sekä nuorten 
mielenterveyttä tukevaan Pidä Huolta -kampanjaan. 
Pitkin vuotta tukea myönnetään kymmenille 
urheiluseuroille.

TEKSTI NADIA PAAVOLA

TEKSTI ANNE KOHTALA KUVA SAMU LEHTINEN

LÄHIRUOKA

Lähiruoka on aina kuulunut Eepeen 
ruokakauppojen perusvalikoimiin. 
Viime aikoina ryhmäpäälliköt Ann-

Christina Hevonkoski ja Jussi Järvinen 
ovat työskennelleet yhä aktiivisemmin 
sen eteen, että myös aivan pienet tuot-
tajat saavat tuotteensa myyntiin.

– Tuotantomäärillä ei ole niinkään 
väliä, sillä pienet erät sopivat meil-
läkin paremmin varastoon. Emmekä 
vaadi pientuottajilta mitään kalliita 
järjestelmiä. Tärkeintä on, että tuote on 
kiinnostava, sillä ei ole liikaa kaltaisi-
aan kilpailijoita ja tilaus-toimitusketju 
saadaan rustattua kaikkien kannalta 
järkeväksi, Järvinen listaa.

Esimerkiksi kun uudet Voihan 
Vuohi! -vuohenmaitojäätelöt ja juustot 
saatiin markkinoille, niistä kiinnostui 
myös Eepee. Nyt tuotteita myydään 
pieniä eriä yli kahdessakymmenessä Ee-
peen alueen S-marketissa ja Prismassa.

– Vuohenmaitojäätelö on erilainen 
tuote ja ennen kaikkea paikallinen. 

Tällaisille tuotteille löytyy ehdottomas-
ti paikka Eepeen valikoimissa, sanoo 
Hevonkoski.

LÄHITUOTTAJIEN RINKI KASVAA  
Lähituottajia on Eepeen ringissä nyt 
parisensataa ja eri tuotteita toistatuhat-
ta. Eniten lähituotteita löytyy tuoreiden 
kasvisten sekä leipomo- ja panimo-
tuotteiden joukosta. Tutustumiskäyn-
nit paikallisten yrittäjien tehtaille ja 
tiluksille ovat opettaneet paljon myös 
ryhmäpäälliköille.

– Olemme päässeet tuotannon 
alkulähteille, kuten mahlankeruuseen 
Soinin Vehun kylässä, kiittää Hevon-
koski.

Panimo- ja leipomokierrokset taas 
ovat avanneet silmiä siitä, mitä paikal-
lisuus merkitsee koko maakunnalle sil-
loin, kun se on otettu tuotteen kaikissa 
vaiheissa huomioon.

– Vaikkapa Pirjon Pakarin leivät. Ei 
niitä ole vain leivottu täällä Seinäjoel-

la, vaan myös kaikki raaka-aineet ovat 
läheltä, jatkaa Järvinen.

Uusia lähituottajia Eepee haarukoi 
valikoimiinsa jatkuvasti lisää. Esi-
merkiksi yhteistyössä Into Seinäjoen 
kanssa järjestettäviltä vuosittaisilta 
Lähiruokatreffeiltä on löytynyt monta 
uutta kumppania.

Lentoon ei tarvitse lähteä heti. 
Muutaman kuukauden kokeilun 
jälkeen tarkistetaan toimittajan kanssa 
myynnin kehitys sekä keskustellaan 
mahdollisista muutoksista ja markki-
nointitoimista. Vasta vuoden jälkeen 
päätetään jatkosta.

Samalla kasvuhakuisille elintarvike-
yrityksille voi avautua uusia mahdolli-
suuksia.

– Ensin voidaan kokeilla omassa 
lähimarketissa, sitten koko Eepeen 
alueella ja kyllä välillä niinkin käy, että 
tuote ottaa siivet alleen ja valtaa val-
takunnalliset markkinat. Tämä kaikki 
sopii meille, Järvinen lataa. ●

Eepee tarjoaa 
ponnahduslaudan lähiruoalle

Kun Eepee valitsee lähiruokatuotteita kaupan hyllylle, tärkeintä ei ole 
massiivinen tuotantomäärä vaan kiinnostavuus ja laatu. Lähes kaikki lähellä 

tehty pääsee vähintään kokeilemaan Eepeen marketkaupan valikoimiin.

Ryhmäpäälliköt 
Jussi Järvinen 
ja Ann-Christina 
Hevonkoski ottivat 
muista erottuvan 
Voihan Vuohi! 
-lähituotteen 
mielellään Eepeen 
valikoimiin. Hyvä joulumieli 

auttamisesta

VASTUULLISUUS
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Leikin voimalla 
pikkuisen 
parempi olo

Pienikin 
lahjoitus 
merkitsee

Reilu peli myös 
sponsoroinnissa

Tiesitkö, että osuuskaupat ovat 

puntanneet urheiluseuroja ylös-

päin Etelä-Pohjanmaalla jo ennen 

kuin varsinaista Eepeetä edes olikaan? 

Silloin asialla olivat paikallisosuus-

kaupat, joiden jalanjäljissä Eepee 

jatkoi heti perustamisensa aikoihin 

vuonna 1984.

Urheiluseurat tekevät hienoa 
työtä lasten ja nuorten hyväksi ja 
jakavat Eepeen kanssa ajatuksen, että 
yhdessä voidaan tehdä maakunnasta 
entistä parempi paikka elää.

Alueella vaikuttaa kymmeniä 
nuorisourheilun toimijoita, joista 
Eepee tukee suurinta osaa. Noin kuu-
denkymmenen toiminnassa ollaan 

mukana, ja apu voi olla joko suoraan 
seuroille annettavaa rahallista tukea 
tai urheiluolosuhteiden ylläpitämi-
seen osallistumista. Ilman kunnol-
lisia harjoittelupaikkoja monen 
harrastus tyssäisi siihen.

KOKO ALUEEN ETU
Yhteensä Eepee tukee urheiluseu-
roja ja harrastuspaikkoja vuosittain 
100 000 eurolla.

Tuki ohjataan pääsääntöisesti 
lasten ja nuorten joukkuelajien 
tukemiseen. Sillä tavoin siitä pääsee 
hyötymään mahdollisimman moni. 
Yksilölajeissa tuetaan kokonaisia 
urheiluseuroja, jotta tuesta saavat 

iloa kaikkien lajien harrastajat.
Eepeen filosofiaan kuuluu 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
alueella ja asiakasomistajien hyöty-
minen hyvästä tuloksesta. Jatkossa 
asiakasomistaja otetaan entistä 
tiiviimmin mukaan vaikuttamiseen 
antamalla heille sananvaltaa muun 
muassa sponsorointikohteiden 
valinnassa.

Urheiluseurojen lisäksi lasten ja 

nuorten hyvinvointia parannetaan 

muun muassa yhteistyöllä koulujen 

ja oppilaitosten kanssa. Eepee on 

mukana myös alueen tutkimus- ja 

kehitystoimintaa vahvistavan Epanet-

professuurin rahoittamisessa. ●

Eepee on jo vuodesta 2005 koh-
distanut joulumuistamisensa 
Seinäjoen keskussairaalan las-

tenosastolle. Ensimmäisinä vuosina 
lahjoitussumma oli 1000 euroa, ja 
vuodesta 2010 saakka on lahjoitettu 
1500 euroa.

Lahjoituksen turvin lastenosas-
tolle on voitu hankkia leluja, pelejä 
ja muita tarvikkeita, jotka autta-
vat pieniä potilaita viihtymään 
sairaalassa edes hieman paremmin. 

Käytännössä sairaalasta on vierail-
tu Eepeen Prisman käyttötavara-
osastolla, jossa lahjoitussumman 
on voinut käyttää haluamallaan 
tavalla.

– Eepee on halunnut kohdistaa 
lahjoituksen niin, että siitä koituu 
iloa koko alueen perheille. Keskus-
sairaala palvelee koko aluetta, ja se 
on ollut kohteemme pitkään, kertoo 
Eepeen asiakkuusjohtaja Tuula 
Rajala.

Rajala on itse ollut mukana 
jouluisella vierailulla keskussairaa-
lan lastenosastolla ja nähnyt, että 
kohde on hyvin valittu.

– Rahalla on saatu iloa lapsille, 
jotka toivottavasti voivat leikin 
voimalla hetkeksi unohtaa sairaa-
lassaolonsa. Samalla haluamme 
tukea osaltamme myös hoitohen-
kilöstön arvokasta työtä, Rajala 
sanoo. ●

Korona-aikana erityisesti nuoret ovat olleet 
tiukoilla: lähes kaksi kolmesta 18–24-vuo-
tiaasta vastasi kokeneensa uupumusta, 

masennusta ja jopa ahdistusta MIELI ry:n ky-
selyssä alkuvuodesta. Esimerkiksi kriisiapuna 
toimivaan Sekasin-chattiin tuli viime vuonna 
yli 170 000 yhteydenottoa, joista vain joka vii-
denteen pystyttiin vastaamaan. 

Haasteeseen voi osallistua kuka tahansa 
lahjoittamalla pidahuolta.fi-sivuston kautta. 

Suurin osa lahjoituksista kanavoidaan 
MIELI ry:n kautta keskustelupalvelu Sekasin-
chattiin, jonka kautta tällä hetkellä pystytään 
auttamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia 
nuoria. Lahjoitusrahoilla tuetaan myös nuorten 
mielenterveystaitojen vahvistamistyötä kou-
luissa.

Eepee kannustaa asiakasomistajiaan ja 
kumppaneitaan Länsi-Suomessa mukaan 
kampanjaan. Hyväntekeväisyyshaaste näkyy 
ja kuuluu Eepeen toimipaikoissa ja kanavissa 
syksyn 2021 ajan. 

Tämän lehden mennessä painoon S-ryhmä 
oli kerännyt jo yhteensä 332 445 euroa kam-
panjaan! Pienikin lahjoitus siis merkitsee, ja 
yhdessä saamme aikaan ison potin nuorten 
mielenterveystyöhön. ●

Eepee lahjoitti 10 000 euroa nuorten mielen-
terveystyötä tukevaan Pidä Huolta -kam-
panjaan ja kannustaa muitakin tekemään 

samoin.
– Nuoret tarvitsevat apua ja myönteisiä 

signaaleja ehkä enemmän kuin koskaan. Meillä 
suurilla työnantajayrityksillä on korona-ajassa 
vastuumme, sillä tarjoamme ensimmäisiä 
työkokemuksia sadoille nuorille ja koululaisille 
vuosittain. Meidän pitää välittää, kuunnella 
ja huolehtia näistä nuorista, sanoo Etelä-Poh-
janmaan Osuuskaupan toimitusjohtaja Kimmo 
Simberg.

Yhteensä S-ryhmä ja LähiTapiola ovat lah-
joittaneet Pidä Huolta -hyväntekeväisyyshaas-
teeseen puoli miljoonaa euroa. 

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, jonka 
ovat tuottaneet Jukka Immonen, Antti RZY 
Riihimäki, Jurek ja Eppu Kosonen. Lahjoitukset 
ohjataan lyhentämättöminä nuorten mielenter-
veystyöhön. 

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

Yhdessä 
olemme 
enemmän

Eri lahjoitustapoihin voi 
tutustua osoitteessa 
pidahuolta.fi
•  Voit lahjoittaa 10 euroa lähettämällä 

tekstiviestin MIELI numeroon 16499.
•  Myös kuuntelemalla Pidä huolta 

-kappaletta suoratoistopalveluissa voi 
auttaa: kappaleen ja musiikkivideon 
tuottamat suoratoistokorvaukset 
ohjataan lahjoituspottiin.

NUORET TARVITSEVAT 
APUA JA MYÖNTEISIÄ 
SIGNAALEJA EHKÄ 
ENEMMÄN KUIN KOSKAAN. 
–Kimmo Simberg

VASTUULLISUUS
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LUKUJEN TAKANA

+7,8 %

Joulun alla vauhti kiihtyy

Tammi-lokakuu 2021

MYYNTI JA TUOTOT TOIMIALOITTAIN
Vertailuprosentti viittaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Eepeen loppuvuosi on täynnä hyviä odotuksia, kun joulusesonki vauhdittaa 
kauppaa. Syyskausi sujui liki normaaliin tapaan, toki korona pääsi vielä 
vähän rokottamaan ravintoloiden toimintaa. Joulukaupan odotetaan yltävän 
normaalille hyvälle tasolle ja myös pikkujoulujuhlijat lähtevät liikkeelle 
ravintoloihin. Kaupallinen johtaja Jari Palo ja toimialajohtaja Juhamatti Aronen 
valottivat jouluisia näkymiä.

Joulukuussa keskitymme siihen, että asiakas saa tehtyä joulus-
taan ikimuistoisen. Ennusteiden valossa näyttää siltä, että jou-
lukaupasta on tulossa jälleen hyvä. Lähdemmekin siihen totut-

tuun tapaan kovin odotuksin.
Työyhteisötutkimuksen tulokset näyttivät Eepeen osalta jälleen 

erittäin hyvältä. Työssä viihtyminen ja työyhteisön hyvä henki nä-
kyvät hyvänä asiakastyytyväisyytenä. Olemme olleet jo vuosia  
S-ryhmän kärkeä näissä tutkimustuloksissa. Kiitos siitä teille kai-
kille.

Tämä joulunaika on itselleni käännekohta, kun kirjoitan teille 
viimeistä joulutervehdystä Eepeen toimitusjohtajana. Eepeen hal-
lintoneuvosto valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi Henrik Karvosen, 
joka on tuttu kollegani. Maaliskuun alussa työhön tarttuvasta Hen-
rikistä Eepee saa varmasti hyvän johtajan. Minulla on vahva luotta-
mus Henrikiin. Toivotan hänelle menestystä tärkeään tehtävään.

Kaikille eepeeläisille haluan toivottaa hyvää joulun aikaa sekä 
tsemppiä ja hyvää virettä loppuvuoden puristuksiin. Pidetään huol-
ta hyvästä työilmapiiristä ja väen fiiliksestä. 

Kimmo Simberg 
Toimitusjohtaja

Då året närmar sig sitt slut, mattas kommersen åtminstone inte 
av. 

I december ska vi koncentrera oss på att kunden kan få en 
oförglömlig jul. Prognoserna tyder på att julhandeln åter en gång 
blir livlig. Som alltid, har vi högt ställda förväntningar.

Resultaten från arbetsgemenskapsundersökningen var åter ytterst 
bra för Eepees del. Trivseln på jobbet och den goda stämningen på 
arbetsplatsen syns i form av god kundtillfredsställelse. Vi har redan 
i flera år legat i täten inom S-gruppen vad gäller de här under-
sökningsresultaten. För det ska ni alla ha tack.

För mig är den här julen en vändpunkt: det här är min sista jul-
hälsning till er som verkställande direktör i Eepee. Eepees förvalt-
ningsråd valde Henrik Karvonen, en kollega som jag känner väl, till 
min efterträdare. Henrik tillträder i början av mars, och jag vet att 
Eepee i honom får en bra ledare. Jag har stark tillit till Henrik. Jag 
önskar honom framgång i hans viktiga värv.

Alla Eepeeanställda önskar jag en riktigt god jul, och krafter och 
ork inför det arbetsamma slutåret. Vi håller humöret uppe och stäm-
ningen på arbetsplatsen god. 

Kimmo Simberg 
Verkställande direktör 

Tsemppiä loppuvuoteen

Årets sista krafttag

VIIHTYMINEN ON  
VARMOISSA KÄSISSÄ
Matkailu ja ravitsemiskaupassa on 
nyt pikkujoulukausi kuumimmillaan. 
MaRa ry:n ennusteen mukaan tämän 
vuoden juhlia leimaa yhteisöllisyys, 
mutta isojen massatapahtumien 
sijaan moni viettää pikkujouluja melko 
pienissä porukoissa.

Isot yritykset voivat 
esimerkiksi jakaa 
väkensä pienempiin 
ryhmiin, mutta 
viihtyminen halutaan 
silti varmistaa. Usein 
keskiössä ovat hyvä ruoka ja juoma. 

Matkailu- ja ravintola-alan työnte-
kijöiden ammattitaitoisissa käsissä 
ovat monen seurueen iloiset iltamat. 
Juhlaväen pilkkoutuminen pieniin 
varauksiin vaatii paljon suunnitelmalli-
suutta, jotta kaikki halukkaat pääsevät 
juhlimaan haluamallaan tavalla. 

Viihteennälkäinen yleisö on ollut 
pääosin todella kiitollista ja myös 
näyttänyt sen. Myönteistä palautetta 
asiakaskokemuksesta on tullut 
tavallista enemmän.

KAUPPA KÄY MYÖS VERKOSSA
Marketkauppa on valmiina 
joulupiikkiin ja oman mielenkiintoisen 
lisän tuo ruoan verkkokauppa, joka 
avautuu Alajärven, Alavuden ja 
Kauhajoen S-marketeissa juuri sopivasti 
joulukiireitä helpottamaan. Saa nähdä, 
kuinka asiakkaat ottavat uuden palvelun 
omakseen jouluvalmisteluita tehdessään. 

Juhlapyhät ajoittuvat tänä vuonna 
viikonloppuun, joten joulun ja uuden-
vuoden väliin jää kokonainen viikko arkea. 
Tämä vaikuttaa jonkin verran kuluttajien 
ostokäyttäytymiseen, mutta kinkkuja ja 
laatikoita menee taatusti aikaisempien 
vuosien tapaan. 

Hyllykallion Prismassa lahjatavara-
kauppa käy kiihtyvään tahtiin, joistakin 
hittituotteista saattaa tulla jopa pulaa. 
Onneksi laajasta valikoimasta löytyy 
kaikille sopivia lahjoja. 

Eepeen marketkaupan monet mittarit 
ovat valtakunnallisestikin vertaillen 
huippuluokkaa. Tästä kuuluu kiitos henki-
löstölle, joka on tehnyt hyvää työtä läpi 
vuoden. Näillä eväillä on hyvä ponnistaa 
vuoden tärkeimpään sesonkiin ja jatkaa 
ylpeänä ensi vuonna samalla vireellä.

+5,7 % +23,3 % +3,2 % – 1,5 %

Marketkauppa Liikenne- 
myymälät

Matkailu- ja  
ravitsemiskauppa Autokauppa 

Koko konserni 

424,2 M€334,3 M€ 66,6 M€ 11,5 M€ 10,1 M€

VÄLIPÄIVINÄ ON  
KUUMAT AUTOMARKKINAT 
Autokaupassa tahti on usein kovinta 
silloin, kun muu Suomi lomailee. 
Välipäivävapaiden aikana ihmisillä on 
aikaa etsiä uutta menopeliä alleen.

Kilpailu pitää hinnat maltillisina ja 
houkuttelee osaltaan väkeä kaupoille. 
Vaikka kesää pidetään autokaupan 
ykkössesonkina, valistunut kuluttaja 
tarkastelee sopivia vaihtoautoja 

ostohousut jalassa juuri joulun-
pyhien aikaan.

AVOINNA JOULUN KULKIJOILLE
Liikennemyymälä ja polttoneste
kaupassa joulutunnelmointi alkaa 
liikenneasemilla jo varhain, sillä Apsin 
antimille perustaa moni maakunnan 
yritys myös joululounaansa. 

Jouluaatto osuu tänä vuonna perjan-
taille, joten lomaruuhka tiivistyy reilun 
viikon ajalle. Liikennemyymälöissä 
joulun meno- ja paluuliikenne on usein 
vilkasta aikaa. Välipäivinä sen sijaan 
ABC-noutopöytä ja muut herkut ovat 
oiva vaihtoehto, jos perinteiset joulu-
ruoat alkavat jo tursuta korvista ulos.

TJ:N TERVEISET
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AUTOAUTOLAINALAINA
Ess Autotalosta Eepeen henkilökunnalleEss Autotalosta Eepeen henkilökunnalle

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

Avausmaksu 35 €,
ei muita kuluja!

Rahoituslaskelma tehdään Ess Autotalossa automyyjän kanssa.
Kysy rohkeasti tarjous essautotalo.fi -sivuston valikoimasta 
vaikka sähköpostilla ess@sok.fi.

AUTOMYYNTI 010 76 49000*
Juha Yliselä 010 76 49004 • Jani Kekola 010 76 49001
Pauli Puska 010 76 49002 • Harri Huhtala 010 76 49003
Esimerkkilaskelmat: 
Jos ostat uuden tai alle 4 vuotta vanhan 15 000 € maksavan auton, laina-aika 5 v (60 kk), 
kuukausierä 252,63 €. Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 157,61 €,
joista korkojen osuus 122,31 €. Todellinen vuosikorko 0,41%, auton kokonaishinta 15 157,61 €.
Jos ostat 5-7 vuotta vanhan 6 000 € maksavan auton, laina-aika 4 v (48 kk), kuukausierä 126,55 €. 
Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 74,52 €, joista korkojen 
osuus 39,30 €. Todellinen vuosikorko 0,61%, auton kokonaishinta 6 074,52 €.

Nokian talvirenkaatNokian talvirenkaat

HENKILÖKUNTAHENKILÖKUNTA

Edullinen

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

Määräaikais-
katsastus 

henkilökunta-
hintaan Eepeeläisille

25€
Sis. pakokaasutestit

(kevyt kalusto alle 3500 kg).
Etu voimassa toistaiseksi.

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

HINTAANHINTAAN
Eepeeläisille S-Etuhuollosta!Eepeeläisille S-Etuhuollosta!

Uusiin ja käytettyihin
autoihin korko vain

0,323%
Tarjous voimassa
31.12.2022 asti.

LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio) 
Automyynti ma-pe 9-18, la 10-15 • Puh. 010 76 49000 
S-Etuhuolto ma-pe 8-17, la 9-14 • Puh. 010 76 49040  
Ess Katsastus puh. 010 76 49100
(*puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

essautotaloAMARILLOSEINAJOKI
MYYNTI HUOLTO KATSASTUS SEINÄJOKI www.essautotalo.fi
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