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Henna, Henni & Henna-Leena

Hyvä tiimi
jeesaa toisiaan
JERE LEHTILÄ

RUOAN VERKKOKAUPPA

KIMMO SIMBERG

auttaa muita
loistamaan

laajenee keväällä koko
Eepeen toimialueelle

Arvosta tekemistä,
älä olemista

MITÄ KUULUU?

Täsesräossa
num

Muutoksen tuulia
ja uusia juttuja

16
3 Henna Kanto
4 Palat
8 Koulutus: Arjen johtamismalli
12 Tiimi: Prisman ravintolamaailma
16 Eepeeläinen: Jere Lehtilä
18 Voi hyvin: Työn imu
20 Uudistumme: Ess Autotalo
22 Kysymystrio: Edustajiston jäsenet
24 Kimmo Simberg

Olemme kulkeneet Kimmon kanssa pitkän yhteisen urapolun.
On ollut hieno seurata, kuinka hän on ammattitaidolla luotsannut tätä isoa taloa, jakanut vastuuta ja luottanut alaisiinsa. Uskon, että Henrikin kanssa uudesta matkasta tulee yhtä
mielenkiintoinen.
Kevään lehti on täynnä hyviä tarinoita. Marketkaupan toimialalla on meneillään iso koulutuskokonaisuus esimiehille ja
apulaisesimiehille, ruoan verkkokauppa on levittäytynyt palvelemaan myös maakunnan ihmisiä ja Ähtärin uudistuneet
ABC ja S-market odottavat jo turistisesonkia. Lehdessä on
myös kolmen edustajiston jäsenen kiinnostavia näkemyksiä
Eepeestä.
On mukavaa lukea uusista eepeeläisistä: nuorta virtaa Hyllykallion Prisma Ravintolamaailmaan tuova H-tiimi on hyvä
esimerkki urapoluista, joita meillä on tarjolla. Kenttäpäällikkö
Henna Kanto on auttamassa siellä, missä Eepeen ABCmaailmassa tapahtuu. On myös hienoa, että meillä Eepeellä
on marketpuolen resurssisuunnittelija Jere Lehtilän ja Ess
Autotalon mekaanikko Markus Riskun kaltaisia monipuolisia
osaajia töissä.

28 Vastuullisuus
30 Lukujen takaa
31 Tj:n terveiset

18
”TYÖN IMU KASVAA, KUN
TYÖTEHTÄVÄT OVAT RIITTÄVÄN
HAASTAVIA, MUTTA EIVÄT
KUORMITA JATKUVASTI LIIKAA.”

8

Eepee kouluttaa vuoden
aikana esihenkilöitä
parempaan arjen johtamiseen.

TOIMINNAN
TARKOITUS
Teemme yhdessä
paremman
paikan elää.

Eepeeläinen

V

uoden 2022 ensimmäinen Eepeeläinen elää vahvasti
muutoksessa. Suuresti arvostamani toimitusjohtaja Kimmo Simberg jää helmikuussa eläkkeelle, ja
hänen seuraajansa Henrik Karvonen aloittaa työt maaliskuun
alussa. Toivotan kummallekin antoisia aikoja uusien juttujen
parissa.

ARVOT

Ylivoimaista
hyötyä ja
helppoutta
omasta
kaupasta.

Olemme asiakasta varten.
Kannamme vastuuta ihmisitä ja ympäristöstä.
Alueellisuus on meille tärkeää.
Toimimme tuloksellisesti.
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme.
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Tuli kesätöihin Eepeelle
vuonna 1996 ja vakituiseksi
liikennemyymälätyöntekijäksi
1999.

KUINKA?

”Kun ennen oli suunnitelmat
A ja B, koronan myötä
saattaa olla menossa jo
suunnitelma G.”

Missä Eepeen ABC uudistuu, siellä on vauhdissa Henna Kanto. Vuodesta 2007 liikennemyymälöiden muutoksen moottorina toiminut kenttäpäällikkö nauttii monipuolisesta
työstään ja haasteista, jotka pitävät oppimisvireessä.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN
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VISIO

KOSKA?

ABC-arjesta
sujuvampaa

KENTTÄPÄÄLLIKKÖ ON niin sanottu
yleismies Jantunen. Teen kaikenlaisia hommia, että ABC-yksiköiden
työtekijöiden ja päälliköiden arki olisi
sujuvaa: kassaohjeita, omavalvontaa,
neuvontaa, ongelmien ratkomista, eri
projektien vetämistä ja uusien asioiden
kouluttamista.

asiakkuusjohtaja

Liikennemyymälätoimialan
kenttäpäällikkö Henna Kanto.

Kenttäpäällikkö Henna Kanto tekee

1/

Toivotan sinulle
antoisia lukuhetkiä
ja aurinkoisia
kevätpäiviä
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KUKA?

ISOJEN KOKONAISUUKSIEN hahmottamiskyky on projektinvetäjälle
tärkeä ominaisuus. Isossa roolissa on
myös avoin viestintä ja se, että oivaltaa,
keihin kulloinenkin projekti vaikuttaa.
Positiivisella asenteella pääsee pitkälle
ja kaikkien kanssa on tultava toimeen
riippumatta siitä, mitä mieltä itse on
jostakin asiasta. Tässä työssä tarvitaan
myös syvällistä ABC-asioiden tuntemista
ja yleiskuva siitä, mitä mikäkin toimenpide maksaa.
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KASSU-KASSAJÄRJESTELMÄ -PROJEKTI
on todella mielenkiintoinen, saan
tehdä yhteistyötä järjestelmää kehittävien

SOK:n ammattilaisten kanssa. Olemme
pilotoineet Kassua ABC Seinäjoella jo
vuoden verran ja päässeet mukaan kehittämistyöhön. Se on ollut mukavaa
puuhaa. Haasteita tässä projektissa
tuottaa eniten viestintä, koska uudistus
koskee niin laajaa ihmisjoukkoa. Myös
vanhasta järjestelmästä luopuminen
haastaa aina projektinvetäjää sekä kouluttajia.
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JOKAINEN ABC-UUDISTUS on omanlaisensa. Se mikä toimi edellisessä,
ei luultavasti toimikaan samalla tavalla
seuraavassa. ABC Ähtärin uudistuksessa
on ollut kiinnostavaa uusi myymäläkonsepti, joka toteutimme Eepeellä ensimmäistä kertaa. Samoin ensimmäisen
Eepeen sähköautojen ABC-latauspisteen
tekeminen on ollut uutta ja erilaista.
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PITKITTYNEEN KORONAN vaikutukset
näkyvät työssäni siinä, että suunnitelmat ja aikataulut voivat muuttua
hyvinkin nopealla syklillä. Enää ei ole

vain suunnitelmia A ja B, vaan olen
vitsaillut, että nyt voidaan helposti olla
jo vaikkapa suunnitelmassa G. On kyettävä nopeisiin muutoksiin ja joustamaan
monessa asiassa. On turha hermostua tai
murehtia liikaa, kannattaa tehdä vaan
senhetkinen parhaansa ja hoitaa homma
valmiiksi.
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ELÄN HETKESSÄ. Unelmoin meneillään olevasta projektista ja visioin,
miten saan sen onnistuneesti maaliin.
Parhaillaan päiväunissani on Kassukassajärjestelmä. Unelmoin myös aina
yksiköiden uudistamisesta, sillä ne ovat
parasta työssäni.

”UNELMOIN AINA
YKSIKÖIDEN
UUDISTAMISESTA,
SILLÄ NE OVAT
PARASTA TYÖSSÄNI.”
eepeeläinen 1/2022

3

PALAT

TOIMIALOJEN

EEPEELÄISILLE KUNNIAMERKKEJÄ
NIMITYKSIÄ
MARKETKAUPPA
Satu Ikola on nimitetty
apulaispäälliköksi S-market
Alahärmään 22.11.2021 alkaen.
Riitta Ojavainio on nimitetty
apulaispäälliköksi S-market
Kortesjärvelle 17.1.2022 alkaen.
Anne Luhtala on nimitetty
apulaispäälliköksi S-market
Vimpeliin 1.2.2022 alkaen.

MATKAILU- JA
RAVITSEMISKAUPPA
Kadir Demirel on nimitetty
Rosson ja Fafa’sin vuoro
päälliköksi 1.3.2022 alkaen.
Original Sokos Hotel
Lakeuden ravintoloihin on
nimitetty ravintolapäälliköksi
Suvi Heikkilä. Hän siirtyy
hoitamaan uutta tehtäväänsä
Prisman Ravintolamaailman
ravintolapäällikön paikalta.
Muutos tapahtuu joustavasti
kevään 2022 aikana. Vesa
Yli-Mäenpää on nimitetty
Prisman Ravintolamaailman
ravintolapäälliköksi.

TOP
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Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein:
Jari Kivimäki, myyntipäällikkö, RautaPrisma
Timo Märsylä, liikennemyymäläpäällikkö, ABC Kauhava
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali:
Sanna Marttala, johdon sihteeri, Konttori
Suomen Valkoisen Ruusun mitali:
Maarit Hemminki, myyjä, S-market Kauhava
Päivi Ivars, myyjä, Sale Lapväärtti
Päivi Jokinen, tarjoilija, Talriikki
Annevi Nyman, myyjä, S-market Närpiö
Tuula Panula, myyjä, S-market Lapua
Ossi Peltokangas, myyjä, Prisma
Taru Piirto, myyjä, Prisma
Päivi Rantala, myyjä, S-market Alajärvi
Sami Rantamäki, kokki, Talriikki
Anne Ruokola, myyjä, S-market Ähtäri
Mervi Vuorinen, palveluvastaava, ABC Jalasjärvi

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa
onnittelee kunniamerkin saaneita.

TAMMI–JOULU 2021

Toimialojen parhaat menestyjät
viime vuoden vastaavan ajanjakson myynteihinverrattuna

ONNEA IPA-PALKITUILLE
IPA 1

IPA 2

ABC ALAVUS
Niina Punkari

ABC KAUHAJOKI
Hanna Latva-Koivisto

ABC KAUHAJOKI
Jaana Viljanen
Katja Jalonen

ABC LAPUA
Katariina Koivisto

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

Marketkauppa

Tulospalkkiojärjestelmä
motivoi uudella tavoin

E

epeen tulospalkkiojärjestelmän uudistus tuo sen lähemmäksi
työryhmien arkea. Kehitysjohtaja Alexander Mäki-Rahko kertoo,
että aikaisempaan kerran vuodessa palkitsemisen sijaan tulospalkkio on tästä lähtien jaossa jopa neljä kertaa vuodessa.
– Kun palkitsemissykli on nopeampi, se on myös näkyvämpää ja
vaikuttaa motivoivasti läpi vuoden, hän perustelee.
Myös palkitsemisen maksimimäärä muuttui, euroissa mitattuna
nousua on kolmasosan verran. Palkitsemisen kriteerit on räätälöity työyksikköjen ryhmille, jotta ne olisivat mahdollisimman oikein
mitoitettuja ja realistisia. Lisäksi jokaiselle eepeeläiselle maksetaan
tulospalkkiota koko konsernin tuloksesta. Se muodostaa potista 25
prosenttia.

S-ryhmän
lahjakortti
sopii
sankarille
S-RYHMÄN lahjakortti on oivallinen lahjaidea niin päivänsankarille kuin muillekin
juhlijoille ikään katsomatta. Unohda lahjahuolet, S-ryhmän lahjakortilla annat
lahjan, joka ilahduttaa lahjansaajaa. Lahjakortti käy maksuvälineenä useimmissa S-ryhmän toimipisteissä: suosikkiravintoloissa, ruokakaupoissa, Prismoissa
tai vaikkapa polttoaineostoihin ABC-asemalta.
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Raija kiittää
Kiitokset työkavereille ja Eepeen
johdolle muistamisista siirtyessäni
viettämään eläkepäiviä.

Raija Ristimäki

EEPEEN LUOTTAMUSHENKILÖT
Kaupan alan pääluottamusmiehenä jatkaa Anneli Rintamäki ja varaluottamusmieheksi valittiin Timo Kottari. Maran ja Limyn pääluottamusmiehenä jatkaa Markku Tulisalo. Uudeksi varaluottamusmieheksi
valittiin Henna Kataja. Luottamushenkilöiden kausi on kaksivuotinen.
Ess Autotalon luottamusmiehenä toimii Jesse Peltomäki ja kaupan
esimiesten luottamushenkilönä Tero Piirto.

1. S-MARKET PAJULUOMA 110,5
2. S-MARKET LAPUA 108,4
3. SALE SOINI 108,1
Liikennemyymälä
ja polttonestekauppa

1. ABC LAPUA 129,2
2. ABC ALAVUS 128,3
3. ABC TEUVA 128,1
Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

1. VAAKUNA AAMIAISET 146,0
2. TALRIIKKI 134,8
3. VAAKUNA 134,2
Auto- ja
autotarvikekauppa

1. UUDET AUTOT 120,4
2. VARAOSAT 108,1
3. S-ETUHUOLTO 103,6

eepeeläinen 1/2022
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PALAT

E

Maakunnan asiakkaat
innostuivat kiertävästä
S-Pankkineuvojasta
Kiertävä pankkipalvelu on osoittautunut
niin suosituksi, että se toimii nykyään
ajanvarauksella. Lisäpäiviä tulee maakunnan
S-marketeihin sitä mukaa kun on kysyntää.

epee käynnisti vuoden alusta isommalla
volyymilla kiertävän S-Pankkineuvojan
palvelun maakunnan S-marketeissa. Pankin
palvelupäällikkö Katri Rintaniemi kertoo, että
palvelua kokeiltiin jo ennen koronaa, mutta se joutui
pandemian takia tauolle.
Uudenlainen pankkipalvelu osoittautui niin
suosituksi, että asiakkaat joutuivat jonottamaan
S-Pankkineuvojalle. Siksi se toimii nykyään ajanvarauksella. Asiointiajat varataan omasta kaupasta ja
neuvoja on paikalla päivän ajan kello 10–18.
– Korvasimme kiertävillä neuvojilla entiset
S-marketien asiointipisteet, jossa pankkipalveluja
sai vain rajatusti lomakkeita täyttämällä. Nyt Hyllykallion S-Pankki muuttaa etäkonttorin päiväksi eri
puolelle maakunnan myymälöitä ja vie sinne kaikki
mahdolliset palvelut asiakkaaksi liittymisestä kuolinpesän hoitamiseen.
Opastusta saa myös S-mobiilin lataamisessa ja
käytössä. Kiertävän S-Pankkineuvojan luona voi
hakea vaikka S-Lainaa.
Tällä hetkellä Eepeellä kiertää kaksi S-Pankkineuvojaa maakunnassa viikoittain. Yksittäisessä marketissa päivä on keskimäärin kerran kuukaudessa.
– Jos on paljon kysyntää, niin neuvoja tulee palvelemaan useammin. Näin on käynyt muun muassa
Kauhajoella.
Kevään aikana tulee myös uusia S-marketeja
mukaan palveluun, joten yhä useampi pankin
henkilökunnasta pääsee tutustumaan maakunnan
toimipaikkoihin.
Asiakkailta on tullut todella hyvää palautetta
pankkipalvelusta, joka tulee lähelle asiakasta.
– Nyt ei tarvitse lähteä ajamaan Hyllykalliolle
hoitelemaan pankkiasioita, vaan ne saa kuntoon
kätevästi omassa tutussa kaupassa, Katri kertoo.

S-Pankki auttaa myös sijoitusasioissa
EURO KERRALLAAN vai isompi sijoitus?
S-Pankista löytyy sopivia tapoja isoihin ja
pieniin sijoituksiin.
S-Pankin myynnin valmennuspäällikkö
Emilia Simolan mukaan säästämisen ja
sijoittamisen aloittaminen on yksi parhaita
taloudellisia päätöksiä. Ja mitä varhaisemmassa vaiheessa sen aloittaa, sitä
vähemmän tarvitsee säästää tai sijoittaa
kerralla euroja. Rahastoon sijoittaminen on
pitkällä aikavälillä monesti tilisäästämistä
tuottoisampaa.
– Aloittaminen on sijoittamisessa
vaikeinta, mutta tärkeintä. Kannattaa lähteä
liikkeelle maltillisilla summilla ja säästäen
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kuukausittain. Kuukausisäästäminen
tasoittaa markkinoiden vaihtelusta aiheutuvaa riskiä verrattuna kerralla tehtyihin
isompiin sijoituksiin.
S-Pankin näkemys on, että säästäminen
ja sijoittaminen kuuluvat kaikille.
– S-Pankin Säästäjä on helppo tapa
aloittaa. Sen voi ottaa käyttöön S-mobiilissa,
jonka jälkeen jokaisesta kauppaostoksesta
ohjautuu valittu summa rahastoon. Yhä
suositumpaa on myös, että ohjaa S-ryhmän
ostoista maksettavat bonukset suoraan
rahastoon.
Lue lisää sijoittamisesta helmikuussa
ilmestyvästä Omat Sivut -lehdestä.

Videocheck-palvelu
pitää huoltoasiakkaan
ajan tasalla

Sinuntoive-palvelussa
noin 40 toivetta päivässä

S-ETUHUOLLOSSA on käytössä Videocheck-palvelu, jolla autoa huoltava mekaanikko voi lähettää
huollosta videotervehdyksen auton omistajalle.
Jos autosta löytyy esimerkiksi jokin yllättävä vika,
mekaanikko voi lähettää asiakkaalle videoviestin,
jossa hän näyttää löytämänsä vian konkreettisesti
ja käy läpi sen korjaukseen liittyviä seikkoja ja
kuluja.
Videotervehdys voidaan lähettää myös huollon
valmistuttua, jolloin asiakas saa mekaanikolta terveiset esimerkiksi huollon kulusta ja
pyynnön noutaa auto. Huollon väki on saanut
Videocheckistä todella paljon hyvää palautetta,
sillä asiakkaat eivät usein osaa edes odottaa
tällaista palvelua autohuollolta.

R

yhmäpäällikkö Ann-Christina Hevonkoski on tyytyväinen, miten hienosti Sinuntoive-palvelu on otettu
vastaan. Tällä hetkellä toiveita tulee Eepeen S-marketteihin noin 1 200 kappaletta kuukaudessa, joka tarkoittaa
noin neljääkymmentä toivetta päivässä.
Alueellisia eroja ei toiveiden määrässä ole. Isommissa
marketeissa on jo lähtökohtaisesti laaja valikoima, siksi
toiveet kohdistuvat enemmän pienempiin myymälöihin
– Pienemmässä yksikössä tilaa on vähemmän eli ”seinät
tulevat vastaan”. Tästä syystä näissä yksiköissä valikoiman
osuvuus ja asiakkaiden toiveet ovat erittäin tärkeässä
roolissa. Toiveena on myös, että tuotteet pääsevät mahdollisimman monen asiakkaan ostoskoreihin ja saavat näin
vakiopaikan hyllyssä, Ann-Christina sanoo.
Eepeelle esitetyistä toiveista pääsee suurin osa
valikoimiin. Toiveet kohdistuvat tasaisesti eri tuoteryhmiin,
ja niitä esitetään sekä lähituotteista että valtakunnallisista
tuotteista.
Yleensä Sinuntoiveet nostetaan koemielessä valikoimiin
muutamaksi kuukaudeksi. Mikäli se myy hyvin ja on selkeästi
suosittu useammassa yksikössä, pääsee tuote jokaiseen
markettiin seuraavalla kerralla, kun valikoimia käydään läpi
isommalla mittakaavalla.

1 milj. €
nuorten mielenterveystyöhön
Eepee ja LähiTapiola Etelä-Pohjanmaa
osallistuivat kampanjaan yhteensä
30 000 euron lahjoituksella.
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KOULUTUS
Kysyimme eepeeläisiltä, mitä koulutuksen
kolme keskeistä asiaa merkitsevät heille,
ja mitä he aikovat tehdä, jotta ne etenevät.
1. Teemme työmme kerralla oikein
2. Yhteen hiileen puhaltavat työryhmät
3. Järjestelmät tuottavat lisäarvoa
asiakkaillemme ja työlle

JONNA HARJU-PANULA

JARI PALO

HANNA KEKOLA

Marketpäällikkö, S-market Alavus

Eepeen kaupallinen johtaja

1

1

Apulaispäällikkö, Prisma Hyllykallio,
päivittäistavaraosasto

Oikeastaan se on koko työnteon
perusta. Koko päivän työt kiteytyvät
siihen, että tehdään kerralla oikein. Kenenkään ei tarvitse sitten korjailla toisten
jälkiä. Kaikki lähtee jo perehdytyksestä,
että henkilökunnalla on riittävä tieto ja
taito hoitaa työnsä.

2

On tärkeää, että porukalla synkkaa
yhteen, on samat pelissäännöt, joita
kaikki noudattavat ja että on mukavaa tulla töihin. Pidän itse oleellisena,
että esimies osallistuu ryhmän kanssa
työntekoon. Porukan osana oleminen on
iso osa arkityötä. Kun puran kuormaa
työkavereiden kanssa, syntyy siinä hyvin
avointa keskustelua ja puhumme asioista,
joita ei ehkä tultaisi minun konttoriini
sanomaan. Itseään ei pidä esimiehenä
nostaa jalustalle, vaan on samalla viivalla
muiden kanssa.

UUDEN AJAN
uudet tavat johtaa
Eepee kouluttaa
vuoden aikana
esihenkilöitä
parempaan arjen
johtamiseen.
TEKSTI HARRI PUHAKAINEN
KUVAT SAMU LEHTINEN
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E

epee aloitti esihenkilövalmennuksen tammikuun
puolivälin jälkeen etänä tapahtuvalla koulutuspäivällä. Koulutuksen yksiselitteinen tavoite on
parempi arjen johtaminen ja sitä kautta parempi
valmistautuminen tulevaisuuden erilaisiin haasteisiin. Koulutuksen toteuttaa Kaswu Oy:n Mikko Ojanen.
– Viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, että toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja ihmiset ovat muuttuneet myös
sen mukana. Ihmisille on tullut uusia odotuksia työnteon,
toimintatapojen ja johtamisen suhteen.
Yhdessä tekeminen ja osallistaminen on tärkeää kouluttaja
Ojaselle ja Eepeen johdolle.
– Jokaista halutaan kuulla ja toivotaan, että jokainen kantaa kortensa kekoon tehdäksemme parempaa arkea kaikille.

MIKKO OJANEN
Kaswu Oy
toimitusjohjaja
valmentaja

Järjestelmien avulla pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin. Järjestelmät vaikuttavat ihan kaikkeen; tavaraa
on hyllyssä, henkilökuntaa töissä, jne.
Asiakas haluaa käydä nopeasti ja helposti
kaupassa, ja osaamalla järjestelmämme
pystymme sen mahdollistamaan.
Uskon, että koulutuksen avulla luomme yhteisiä toimintamalleja ja selkeytämme toimintatapoja, saamme helpotusta
arjen työhön ja voimme palvella asiakkaita vielä paremmin.

Perehdytys ja arjen johtaminen ovat
onnistuneet sillä tavalla, että meidän
ihmisemme ja työryhmät pystyvät tekemään työnsä oikein.

2

Työryhmien tulee tietää mikä työnjako ryhmissä on. Tärkeää on kyetä
luomaan avoin ja luottamuksellinen
ilmapiiri, jotta työryhmä pystyy keskustelemaan kaikista asioista avoimesti ja
rehellisesti.
Yhteen hiileen puhaltava työryhmä
tarkoittaa, että on kivaa olla töissä,
mutta ollaan kuitenkin töissä, jossa
käyttäydytään työelämän vaatimusten
mukaisesti.

3

J ärjestelmät ovat jo nyt alkaneet
ohjaamaan meidän ihmisten arjen
tekemistä. Siksi työnteossa on keskeistä
hyväksyä, että järjestelmien ymmärtäminen ja niiden ohjaaminen ovat elintärkeä
osa työtä.
Pyrin tekemään kaikkeni, että
valmennuksen aikana näihin strategisiin tavoitteisiin saataisiin sellaiset
toimintamallit ja ymmärrys, että meidän
arkemme olisi jatkossa parempaa ja pystyisimme hyvällä fiiliksellä tuottamaan
parempaa asiakaspalvelua.

1

K aikilla myyjillä olisi riittävä osaaminen työtehtävien tekemiseksi kerralla
oikein. Perehdyttäminen työtehtäviin on
avainasemassa arjen sujumiseksi niin,
että asiat tulee kerralla tehdyksi.

2

Tiimityö on myymälätyössä äärimmäisen tärkeää. Työryhmässämme
on erilaisia persoonia ja taustoja. Kaikilla
tiimien jäsenillä pitäisi olla samalaiset
tavoitteet.

3

Tilausjärjestelmien käyttäminen
oikein on päivittäisessä työssä tärkeä
tehtävä. Asiakkaalle se näkyy niin, että
heillä on riittävä määrä tuotetta saatavana.
Minun työssäni henkilökunnan
perehdyttäminen kunnolla edesauttaa
sitä, että kaikkien työt helpottuvat ja sitä
kautta tiedon antaminen asiakkaalle on
myös varmemmalla pohjalla.

”USKON, ETTÄ KOULUTUKSEN AVULLA LUOMME YHTEISIÄ TOIMINTAMALLEJA,
SELKEYTÄMME TOIMINTATAPOJA, SAAMME HELPOTUSTA ARJEN TYÖHÖN
JA VOIMME PALVELLA ASIAKKAITA VIELÄ PAREMMIN.”
eepeeläinen 1/2022
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AJANKOHTAISTA

Kauppakassi
piristää
työpäivää

Henni Ström, Heli Ruuhilehto-Välipakka ja Jeri Pihlaja viihtyvät uudessa työpaikassaan.

Hesburger toi virkeyttä ABC Ähtäriin

Ruoan verkkokauppa
leviää nyt vauhdilla ympäri
Eepeen toimialuetta. Uuden
palvelun luotsina on toiminut
Hyllykallion Prisman Kauppa
kassin vetäjä Tarja Pinolehto.

ABC Ähtärin liikennemyymäläpäällikkö Taru Salli on kaikin puolin tyytyväinen
uudistukseen, sillä se toi myös uutta nuorta virtaa työyhteisöön. S-market
Ähtärin marketpäällikkö Virpi Lahtinen nauttii täysillä tilan
tunnusta ja myymälän lisääntyneistä palveluista.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

V

iime vuoden itsenäisyyspäiväviikko oli ABC Ähtärissä kiireinen. Uudistetussa liikennemyymälässä starttasi tuolloin Hesburger, ja
avajaisviikon kerroshampurilaistarjous
sai ähtäriläiset todella liikkeelle.
Liikennemyymäläpäällikkö Taru Salli
iloitsee, että Hesen myötä työyhteisö kasvoi seitsemällä uudella työntekijällä.
– Oli tosi virkistävää saada uusia työkavereita ja nuorta virtaa työyhteisöön,
hän kehuu.
ABC Ähtärin sisustus muuttui uuden
konseptin mukaisesti vaalean harmaaksi, lisäksi energiatehokkaat valaisimet
ja Hesburgerin ravintolan pöytäryhmät
toivat uutta ilmettä miljööseen.
Merkittäviä parannuksia tapahtui
keittiössä, se laitettiin täysin uusiksi.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

Samalla järjesteltiin koneita logistisesti
toimivammaksi ja työtä helpottamaan
tuli tehokkaampi tiskikone.
– Vieläkin saisi olla enemmän tilaa
keittiössä, sitähän ei ole koskaan liikaa.
Mutta kun seiniä ei pystytty siirtämään,
niin tämä on hyvä näin.
Taru tunnustaa, että Hesen kassatoimintojen opetteleminen arvelutti
kokenutta konkaria.
– Vähän hirvitti, että opinkohan enää
uutta, mutta niin sitä vain oppii, hän
iloitsee.

PAISTOPISTEESTÄ TULI
S-MARKETIN SYDÄN
S-market Ähtärin marketpäällikkö Virpi
Lahtinen nauttii uudistuneesta myymälästä, jossa pinta-ala kasvoi yli sata

Virpi
”PAISTOPISTEEN
MERKITYS NÄKYY
MYÖS KASVANEINA
MYYNTILUKUINA.”
10
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Taru
neliötä. Tuotteet saadaan nyt niin hyvin
esille, ettei varastointia juuri tarvita.
– Kuormien purkamisesta on tullut
miellyttävää puuhaa, kun tavarat solahtavat helposti hyllyihin. Myös asiakkaat
ovat kehuneet vaalean värityksen ja
tilavammat käytävät saanutta kauppaa.
Ainoat valitukset ovat koskeneet sitä, että
tuotteita on pitänyt vähän etsiä uusista
paikoista, hän toteaa hymyillen.
Uudistuneen S-marketin sydän sijaitsee paistopisteessä. Sen ihanat tuoksut ja
tuoreet herkut ilahduttavat ohikulkevia
asiakkaita, joista iso osa piipahtaa siellä
myös ostoksilla.
– Paistopisteen merkitys näkyy myös
kasvaneina myyntilukuina, Virpi huomauttaa.
Helmikuun alussa Ähtärin S-marketiin
tuli jälleen uudenlaista säpinää, kun
ruoan verkkokauppa S-kauppa.fi-palvelu
aloitti toimintansa. Virpin mukaan palvelu on lähtenyt hyvin käyntiin, tilauksia on
ollut heti alusta asti lupaavasti. ●

R

uoan verkkokaupan mittava
laajenemisoperaatio on ajoitettu
niin, että koko maakunta olisi
verkotettu pääsiäiskauppaan. Joulun alla
avattiin maakunnan ensimmäiset S-kaupat.fi:n noutopisteet Alajärven, Alavuden
sekä Kauhajoen S-marketeihin.
Perehdyttämistä hoitanut Hyllykallion Prisman Kauppakassin tiiminvetäjä
Tarja Pinolehto kertoo, että henkilöstö on ollut tosi innostunutta uudesta
palvelusta. Moni on todennut, että ruoan
verkkokauppa keräilyineen on kiva piristys työpäivään.
– Olen kuullut, että yksi aamun
kohokohta on katsoa Kamun keräysjärjestelmästä eli Keräyttimestä, kuinka
monta verkkokaupan tilausta on tullut
ja toivoa, että pääsisi työpäivän aikana
niitä myös keräilemään. Myös asiakkailta on tullut S-marketien someen
kommentteja, että palvelua on todella
odotettu.
Laajenemisen merkkipaalu oli helmikuun ensimmäisenä päivänä, silloin
ruoan verkkokauppa aloitti toimintansa
yhteensä 11 toimipaikassa: Jalasjärvellä, Ilmajoella, Ähtärissä, Alahärmässä,
Lapualla, Kauhavalla, Ylistarossa, Kris-

tiinankaupungissa, Kurikassa, Närpiössä
ja Teuvalla.
Viimeinen aalto on maaliskuussa,
silloin palveluun tulee mukaan 4–5
toimipistettä viikoittain. Ensimmäisessä
ryhmässä ovat Isojoki, Jurva, Kaskinen,
Karijoki ja Lapväärtti. Sitten tulevat
Ylihärmä, Kuortane, Kortesjärvi, Peräseinäjoki ja Koskenkorva, ja viimeisenä
ovat vuorossa Lehtimäki, Töysä, Soini ja
Vimpeli.

PEREHDYTYSTÄ
AIDOISSA TILANTEISSA
Valmennukset on toteutettu ryhmissä
Hyllykallion Prismassa ja niissä S-marketeissa, joissa on jo toiminta käynnissä.
Perehdytys on hoidettu aidoissa tilanteissa ja koulutukseen osallistuneet ovat
oikeasti päässeet itse keräilemään aitoja
verkkokaupan tilauksia.
– Perehdytys alkaa tutustumalla Keräytin-sovellukseen ja sen ominaisuuksiin. Olemme käyneet läpi eri vaiheet,
mitä täytyy tehdä ennen kuin lähdemme
varsinaiselle keräilykierrokselle.
– Ensimmäinen kierros on toteutettu
yleensä isommalla porukalla ja seuraavalle kierrokselle on lähdetty oman myy-

mälätiimin voimin. Kun perehdytyksessä
keräillään ihka-aitoja asiakastilauksia,
niin toiminnan tarkkuus korostuu heti
alkumetreillä, Tarja selvittää.
Koulutukseen osallistuneet ovat
kehuneet keräimen helppokäyttöisyyttä.
Se ohjaa toimintaa tehokkaasti, estää
esimerkiksi väärien tuotteiden keräilyn,
joten virheitä ei pääse helpolla tapahtumaan.
Kohta kaksi vuotta Prisma Hyllykallion Kauppakassia vetäneen Tarjan vastuulla on ollut noin kolmenkymmenen
Eepeen S-marketin ja Salen market- ja
apulaispäälliköiden perehdyttäminen.
He puolestaan perehdyttävät oman
tiiminsä ja jakavat näin osaamistaan
eteenpäin.
Tehtävä on ollut myös mielenkiintoinen kokemus tutustua eri puolilla
toimialuetta työskenteleviin eepeeläisiin. Tarjalle on tullut aika hyvä kuva
siitä, millaista porukkaa S-marketeissa
ja Saleissa on töissä.
– Eepeellä on töissä todella ihanaa
ja innostunutta väkeä. Heillä on hyvin
hallussa myymälätoiminnot, sen päälle
on helppo oppia ruoan verkkokauppaan
liittyvät jutut, hän vakuuttaa. ●
eepeeläinen 1/2022
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TIIMI

P r i s m aana i l m a n
am
R a v i n tto lv a h v i s t u k s e t :
n u ore n i , H e n n a ja
H e n n a- Le e n a
Han

H-tiimi hoitaa!

Henna, Henni ja Henna -Leena ovat Prisman Ravintolamaailman
tuoreita kasvoja. Heitä houkutteli Eepeen hyvä maine työnantajana,
ja hyvä henki on ollut iloinen bonus. →
TEKSTI NADIA PAAVOLA KUVAT SAMU LEHTINEN
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TIIMI

Henna-Leen

Henni

Henna

H

enna Kannosto
nostelee salaattikulhoja noutopöytään tottunein
ottein. Hänellä on
takanaan puolentoista vuoden kokemus Prisman Ravintolamaailmassa, ja sinä aikana hän on
oppinut omien sanojensa mukaan PizzaBuffan puolesta ihan kaiken.
– Aloitin Buffassa, joten siitä on
eniten tietoa ja taitoa. Olen ollut myös
Hesburgerin puolella ja jonkin verran
Pressossakin.
Hennan kanssa samassa tiimissä
ovat Henni Kinnunen ja Henna-Leena
Koski, jotka ovat uusia tulokkaita Ravintolamaailmassa. Henni on työskennellyt
reilun puoli vuotta Eepeen leivissä,
Henna-Leena aloitti tammikuussa.
Heitä yhdistää etunimen ensimmäisten kirjainten lisäksi innostus uudesta
työstä. Parhaiksi puoliksi he mainitsevat
työkaverit, joihin voi aina luottaa.
– Ei väliä, kenen kanssa tulee töihin,
aina on kivaa, Henna-Leena tiivistää.

14
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TIIMI JEESAA TOISIAAN
Seinäjoen Prisman Ravintolamaailmassa
yhdistyy monta maukasta konseptia.
PizzaBuffassa on nimensä mukaisesti
pizzaa, mutta myös muita lämpimiä ruokalajeja. Lisukkeena tarjolla on raikkaita
salaatteja ja noutopöydälle totuttuun
tapaan myös ruokajuomat kuuluvat hintaan. Presso tarjoaa kahvilatuotteita, ja
Hesburger on monen suomalaisen varma
pikaruokasuosikki.
Laaja tarjonta tuo mukanaan vastuuta
ja vaihtelevia työtehtäviä. Hennan mukaan se on samalla myös työn suola.
– Kassajärjestelmät ovat kaikissa
hieman erilaiset, ne pitää opetella heti
töiden alkaessa. Hese on ihan oma lukunsa, koska laitteet ovat ihan erilaisia kuin
Buffassa ja Pressossa, sanoo Henni.
Siksi onkin hyvä, että jokainen konsepti omine järjestelmineen tulee kaikille
tutuksi. Näin työvuorossa oleva voi tarvittaessa hypätä apuihin kiireisenä aikana
tai esimerkiksi sairaspoissaolon takia.
– Ravintola-alalla arvostan myös sitä,
että tässä pystyy pitämään taukojakin.

Ei koko pakka hajoa, jos poistut hetkeksi
työpisteeltä, Henna-Leena nauraa.
– Niin, aina on joku, joka kyllä pystyy
hoitamaan hommat sillä aikaa, Henna
täydentää.

HETI OSAKSI PORUKKAA
Henna on kolmikon kokenein, ja hän on
työskennellyt ennen Eepeelle tuloaan
Uppalan kartanossa. Sitä ennen hän
ehti toimia parturi-kampaajana, mutta
opiskeli terveyssyistä itselleen uuden
ammatin koulutuskeskus Sedussa. Alun
perin Ilmajoelta kotoisin oleva 25-vuotias
hakeutui Eepeelle töihin siskon kannustamana.
Ylihärmästä Seinäjoelle noin vuosi
sitten muuttanut 23-vuotias HennaLeena puolestaan suorittaa restonomin
tutkintoa SeAMKissa, mutta pitää nyt
välivuotta ja tekee täyttä päivää Ravintolamaailmassa. Myös hänellä on aiempaa
kokemusta alalta, mutta hän kaipasi
vaihtelua työuralleen.
– Olin kuullut eepeeläisiltä kavereilta
muun muassa hyvistä työeduista, kuten

a

ePassista ja henkilöstöalennuksista. Se
kyllä motivoi hakemaan tätä paikkaa.
Henna ja Henna-Leena ovat kokoaikaisia ja vakituisia työntekijöitä, kun
taas Henni tekee työskentelee opintojensa ohessa. Hän muutti Seinäjoelle
Kokkolasta heti peruskoulun jälkeen
opiskelemaan Seduun. Keväällä mittatilausompelijaksi valmistuva 18-vuotias
otti itse yhteyttä Ravintolamaailman Suvi
Heikkilään ja kysyi, löytyisikö töitä. Ja
löytyihän niitä.
– Suorastaan yllätti, kuinka hyvin työporukassa otettiin uusi tyyppi vastaan.
Heti oltiin tuttuja, Heini muistelee.
Muut Henna ja Henna-Leena komppaavat. Ravintolamaailman työporukka
on jokaisen mielestä ihan huippu. ●

”TYÖPORUKKA ON IHAN HUIPPU.
EI VÄLIÄ, KENEN KANSSA TULEE
TÖIHIN, AINA ON KIVAA.”

”TYÖPORUKKA
ON IHAN HUIPPU.
EI VÄLIÄ, KENEN
KANSSA TULEE
TÖIHIN, AINA ON
KIVAA.”
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EEPEELÄINEN
KUKA?

Vahva tekijä

auttaa muita loistamaan
Jere Lehtilä on huomannut, että kaikista hänen kokemuksistaan on ollut
hyötyä työuralla. Resurssisuunnittelijan sydän sykkii kehittämistyölle, jonka
ansiosta eepeeläiset voivat yltää parhaaseen mahdolliseen tulokseen.

H

yllykallion Prisma on
kävelymatkan päässä
Jere Lehtilän kotoa,
joten kauppareissu
hoituu kätevästi vaikka puolivuotiaan vauvan vaunulenkin
ohessa.
Prisman käytävät ovat Jerelle tuttuja,
koska hän on työskennellyt ensin hypermarketin palvelutorilla ja sittemmin
laajentanut tehtäviään resurssisuunnittelun sekä sosiaalisen median puolelle.
Välillä hän tuurailee myös hinnoittelussa
ja valikoimanhallinnassa.
– Viihdyn täällä niin hyvin, että isäni
on jo luopunut toiveistaan saada minut
asumaan lähemmäs entistä kotipaikkakuntaani Forssaa.
Seinäjoelle on silti lounaisesta
Hämeestä varsin lyhyt matka, kun ottaa
huomioon, että Jere on asunut jonkin
aikaa myös Atlantin syleilyssä kelluvalla
Lanzarotella. Sieltä matkaan tarttui tärkeiden taitojen lisäksi arvostus suomalaiseen työkulttuuriin ja siihen, miten
työntekijöistä pidetään täällä huolta.
– Joissakin paikoissa töitä tehtiin sellaiseen tahtiin, että taukoja ehti harvoin
pitää. 800 vieraan hotelliaamiaisella sai
paistella kananmunia aika vauhdilla,
mutta se oli opettavaista. Päivääkään en
ole katunut, että lähdin ulkomaille, mutta
lopulta se oli lyhyt pyrähdys.
Viiden kuukauden työharjoittelujakso Lanzarotella oli osa Jeren ammattikorkeakouluopintoja. Hän valmistui
SeAMKista vuoden 2019 lopussa, ja heti
tammikuussa 2020 hän aloitti Eepeellä.

16
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Marketkaupan resurssi
suunnittelija, someilija ja
valikoimasihteerin tuuraaja
Jere Lehtilä.

KOSKA?

Aloitti Eepeellä tammikuussa
2020 Prisman palvelutorilla.
Seuraavana kesänä siirtyi
resurssisuunnittelijan
hommiin.

KUINKA?

”Rohkeasti ideat ja ajatukset
esille! Kertomaton idea on
varmasti toteutumaton idea.”

TEKSTI NADIA PAAVOLA KUVA SAMU LEHTINEN

Työtehtävät ovat laajentuneet ja muuttuneet koko ajan, mikä on osaltaan pitänyt
työn mielenkiintoisena.
– Minuun on luotettu, olen saanut
vastuuta ja aina uusia haasteita. En olisi
voinut parempaa toivoa, Jere toteaa.

TUULENA SIIPIEN ALLA
Resurssisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu sen takaaminen, että työntekijöitä on
riittävästi joka vuorossa, mutta niin ettei
kenenkään työtaakka kasva kohtuuttoman suureksi. Jeren vastuulla on 11
kokonaisuutta, joista neljä on Prisman
osastoja, kaksi Salea ja viisi S-marketia.
Vuorot suunnitellaan kolmen viikon
jaksoissa mahdollisimman henkilöstölähtöisesti ja tasapuolisesti yhdessä yksiköiden päälliköiden kanssa.

”MINUUN ON LUOTETTU,
OLEN SAANUT VASTUUTA
JA AINA UUSIA
HAASTEITA. EN OLISI
VOINUT PAREMPAA
TOIVOA.”
– Pyrin tukemaan täältä taustalta
mahdollisimman paljon, missä ikinä pystynkin. Työni on auttaa muita pääsemään
hyviin tuloksiin.
Varsinaisten työtehtäviensä lisäksi
Jere on sijaistanut valikoimasihteeriä ja
ottanut vastuuta somemarkkinoinnista.

Tehtävien monipuolisuus vaatii toisinaan
armotonta kalenterinhallintaa, mutta on
erittäin antoisaa.
– Alun perin olen opiskellut ammattioppilaitoksessa media-assistentin
tutkinnon, ja luulin jo, etten koskaan
tarvitse niitä taitoja. Vuosien varrella
olen kuitenkin huomannut, että kaikesta
oppimastani on ollut hyötyä. Esimerkiksi
nyt tarvitsen media-alan taitoja somekuvioissa.
Sosiaalisen median kanavissa on Jeren mukaan paljon hienoja kehitysnäkymiä. Hän kiittelee rentoa ilmapiiriä, jossa
omia ideoita voi tuoda esille rohkeasti.
– Kaikkien ideoiden ei tarvitse olla
heti valmiita, ja monesti jonkun ideasta
kehittyy toisen käsissä timantti.

syntymä on korostanut myös suvun ja
sukupolvien mukana siirtyvän hiljaisen
tiedon merkitystä.
– Olen kirjoittanut kirjaa suvustamme, ja sukututkimus on osoittautunut
todella kiinnostavaksi alaksi. On ollut
hienoa nähdä, miten sukumme on pitänyt yhteyttä entistä tiiviimmin.
Suvun vaiheita selvitellessä on myös
tullut vahva tunne, että Jere haluaa
vaalia myös niiden ihmisten muistoa, jotka ovat olleet täällä meitä
ennen.
– Toivon, että saan joskus
innoissani kertoa heidän tarinoitaan omalle pojalleni. ●

SUKUPOLVIEN KETJUSSA
Yhteiskehittämisen ja somemarkkinoinnin puolelta löytyi myös opinnäytetyön
aihe. Jatkuvaan oppimiseen ja itsensä
kehittämiseen uskova Jere suorittaa
liiketalouden kehittämisen ylempää
ammattikorkeakoulututkintoa Hämeen ammattikorkeakoulussa.
– Testailemme paraikaa erilaisia
markkinointivaihtoehtoja Facebookissa. Siitä saa hyvää analytiikkaa, mikä
toimii ja mikä ei, mutta myös oppia siitä, miten tekijöitä ja yleisöä voi osallistaa
tehokkaasti sosiaalisessa mediassa.
Vaikka työtehtävät ovat mielekkäitä,
viime elokuusta saakka Jeren maailmassa tärkeintä on ollut perhe. Hänestä
ja Sanna-puolisosta tuli silloin pienen
Leo-Eemilin vanhempia. Oman lapsen
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VOI HYVIN

TYÖ

Jotta
maistuisi hyvältä
Valtaosa suomalaisista työntekijöistä kokee työssään
tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista vähintään
kerran viikossa. Työn imua voi vahvistaa, eikä se usein
tarkoita tehtävien karsimista.
TEKSTI NADIA PAAVOLA KUVITUS ISTOCK

Ai että mä sitten tykkään
tästä työstä!”
Kuulostaako ajatus
tutulta? Siinä tapauksessa koet todennäköisesti työn imua, eli työ on sinulle
merkityksellistä ja innostavaa.
Et ole yksin: Työterveyslaitoksen Työn
imu -testiin vastanneista yli puolet kokee
työn imua useita kertoja viikossa tai päivittäin. He ovat ylpeitä tekemästään työstä ja jaksavat ponnistella päämääriensä
eteen vastoinkäymisistä huolimatta.
Työn imu ei tarkoita, että töissä olisi
aina helppoa ja kivaa. Huonoja päiviä ja
hankalia tilanteita tulee kaikille, mutta
työn imua kokeva sopeutuu niihin ja
jaksaa ponnistella myös vaikeuksia kohdattaessa.
Työterveyslaitoksen erikoistutkija Piia
Seppälä toteaa, että työn imu on tarttuvaa siinä missä paljon puhuttu omikronvarianttikin. Työpaikalla kannattaisi
muistaa, että tunteiden ja kokemusten ilmaisut vaikuttavat muihin työntekijöihin.
Ihmisellä on tiedostamaton taipumus
jäljitellä toisten tunneilmaisuja.
– Tietysti itsellekin on hyötyä työn
imun kokemisesta. Se edistää tutkitusti

18
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mielenterveyttä, palautumista sekä itsearvioitua terveyttä ja työkykyä.
Työn imulla on myönteinen yhteys jopa sykevaihteluun, mikä kertoo sydämen
terveestä ja joustavasta säätelystä.
– Onhan se myös jo itsessään ihanaa,
että on innostunut ja voi töihin lähtiessään sanoa, että onpa kiva lähteä,
Seppälä muistuttaa.

miettiä, mitä vaatimuksia ja voimavaroja
omaan työhön sisältyy.
– Kuormittavia vaatimuksia voivat
olla vaikkapa hankalat asiakastilanteet
tai byrokratian kanssa kamppailu. Ne
edellyttävät ponnistuksia.
– Työn voimavarat puolestaan
auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.
Työkavereiden palaute, monipuoliset
työtehtävät ja vaikutusmahdollisuudet
omaan työhön koetaan usein voimavaroina.
Voisi kuvitella, että työn imu lisääntyy,
kun kuormittavat vaatimukset vähenevät. Näin ei kuitenkaan yksiselitteisesti
ole, vaan työn vaatimukset voivat olla
myös motivoivia. Jos esimerkiksi pyrkii
karttamaan tukalia asiakastilanteita, olo
voi olla hetkellisesti hyvä, mutta myös
vaikeuksien voittamisen tuottama mielihyvä jää puuttumaan. Parhaiten työn imu
säilyy ja jopa lisääntyy, kun työtehtävät
ovat riittävän haastavia, mutta eivät
kuormita jatkuvasti liikaa.
– Ihminen on itse työnsä
ja työhyvinvointinsa paras
asiantuntija. Siksi voi itse
miettiä, mikä työn imuani
kannattelee. Esimiehen
kanssa voi keskustella työn
voimavaroista ja vaatimuksista ja tuoda rohkeasti esille
osaamistaan ja ideoitaan.
Konkreettinen neuvo
työn imua pohtiville: älä
odota palautetta, vaan
mene pyytämään sitä.

– Samoin voit etsiä työyhteisöstä
ihmisen, joka saa sinut hyvälle tuulelle ja
auttaa jaksamaan.
Seppälä huomauttaa, että pitkäaikainen liiallinen kuormitus suhteessa työn
voimavaroihin ei tietenkään ole hyväksi.
Uupunut ihminen kyynistyy, eikä häneltä
silloin voi vaatia omistautuneisuuttakaan.
– Lyhyellä aikavälillä työn voimavarat
kuitenkin kannattelevat silloin, kun on
hetkellisesti paljon kuormitustekijöitä.

IMU VETÄÄ JA PITÄÄ
Vaikka pandemia-ajan kielteisistä vaikutuksista työelämään ja jaksamiseen
on puhuttu paljon, työn imua se ei ole
vähentänyt. Päin vastoin, Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi -tutkimuksen
mukaan työn imun kokemus jopa nousi
pandemian alkumetreillä, joskin se laski
sittemmin takaisin alkuperäiselle tasolle.
– Lyhyen ajan vaihtelua työn imussa on, mutta pitkällä aikavälillä sen
kokemus on varsin pysyvää, Piia Seppälä
sanoo.
Sen sijaan pitkäjänteinen työn imuun
vaikuttavien tekijöiden kehittäminen
lisää myös työyhteisön kannattavuutta. Työn imua kokeva työntekijä on
sitoutunut, aloitteellinen, aikaansaava,
huolellinen ja innovatiivinen eikä vaihda
työpaikkaa kovin herkästi.
– Esihenkilöiden kannattaa sallia
oman työn tuunaaminen ja kehittäminen, koska työn imu on työpaikalle
melkoinen kultakimpale ja valttikortti. ●

Piia Seppälä
TYÖTERVEYSLAITOS
Piia on työhyvinvoinnin erikoistutkija ja psykologian tohtori,
joka on väitellyt työn imusta ja
sen terveysyhteyksistä vuonna
2013.
Tutkijana hän selvittelee muun
muassa, kuinka työhyvinvointia
voitaisiin parhaiten edistää työn
psykososiaalisten voimavara- ja
kuormitustekijöiden säätelyn
avulla.

HAASTEET OVAT HYVÄSTÄ
Miten työn imun sitten tunnistaa?
Käsitteen voi palastella kolmeen
osaan: tarmokkuuteen, omistautumiseen
ja uppoutumiseen.
Tarmokkuus on energisyyttä ja halua
ponnistella työssä. Omistautuminen
kertoo inspiraatiosta, sitoutumisesta, ammattiylpeydestä sekä kokemuksesta, että
työ on merkityksellistä. Uppoutuminen
on sellaista syvää keskittymistä ja paneutumista työhön, joka tuntuu hyvältä. Aika
kuluu työn parissa kuin huomaamatta, ja
voi olla jopa vaikea lopettaa.
– Tällaista työn imua voi kokea alasta
riippumatta, ja yhtä hyvin johtajat kuin
työntekijätkin, Piia Seppälä kertoo.
Jos haluaa lisätä työn imua, voi ensin

”TYÖN IMU ON TYÖPAIKALLE
MELKOINEN KULTAKIMPALE
JA VALTTIKORTTI.”
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Astetta sähköisempi

mekaanikko
Työ autohuollossa muuttuu sähköautojen yleistyessä.
Markus Risku taitaa sekä perinteisen öljyrassauksen
että täyssähköautojen ohjelmistopäivitykset. Jatkuva
kouluttautuminen takaa, että työssä säilyy hyvä jännite.
TEKSTI NADIA PAAVOLA
KUVAT SAMU LEHTINEN

S

uojahanskat käteen, visiiri
kasvoille ja erikoistyökalut
kouraan. Sen jälkeen tarkistetaan joka työvaiheessa, että
työn alla oleva auto on varmasti jännitteetön.
– Sähköautojen huollossa ja korjaustöissä suojautuminen on todella tärkeää.
Korkeajännite voi olla jopa 800 volttia,
kuten se on uusissa Hyundain malleissa,
kertoo mekaanikko Markus Risku.
Markus työskentelee automekaanikkona Ess Autotalossa ja on perehtynyt
viime aikoina erityisesti sähköautojen
huoltoon. Hänellä on kokemusta myös
perinteisten polttomoottoriautojen rassauksesta eli ”pikiremonteista”.
– Sähköautojen kanssa työskentely
on siistimpää, koska autoissa ei ole öljyä
muuta kuin vaihteistossa tarvittava pieni
määrä. Huolto on pitkälti tarkastuksia,
suodattimien vaihtoja ja mahdollisia
ohjelmistopäivityksiä.
Vaikka vaaratilanteiden mahdollisuus
on olemassa, huolellisen suojauksen ja
ohjeiden tunnontarkan noudattamisen
ansiosta niitä ei ole päässyt syntymään.
Hätäilyyn tai sooloiluun ei ole varaa.

– Valmistajalla on hyvät ohjeet,
joiden mukaan edetään vaihe vaiheelta.
Lisäksi tarkistetaan vielä, että jännitettä
mittaava laite on kunnossa, Markus
kertoo.

AUTOILU SÄHKÖISTYY VAUHDILLA
Suomalaisista on hyvää vauhtia tulossa
sähköautokansaa. Viime vuoden aikana
uusia ladattavia autoja rekisteröitiin
ennätysmäärä, ja vuoden lopussa niitä
oli Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan
maassamme jo lähes 100 000. Näistä
täyssähköautoja oli noin 23 000, ja
loput ladattavia hybridiautoja.
Suosion taustalla ovat sekä kansalliset että EU-lainsäädäntöön ja
kansainvälisiin sopimuksiin perustuvat
päästörajat, joiden avulla pyritään
hidastamaan ilmaston muuttumista ja
suojelemaan ympäristöä. Käytännössä
uusille autoille sallitut päästörajat ovat
niin tiukat, että polttomoottoriautojen
on vaikea niihin päästä. Täyssähköautoista ei synny suoria päästöjä lainkaan,
ja lisäksi valmistajat tuottavat niitä
markkinoille nopeaan tahtiin. Kun
sähköauton vero poistui vuoden alussa,
lisää se entisestään kiinnostusta täyssähköautoihin.
Markus uskoo, että täyssähköautot
ovat tulevaisuuden kulkuvälineitä,
joiden toimintaperiaatteeseen ja mekaniikkaan kannattaa tutustua.
Samalla sähköautojen huolto- ja
korjauspalveluille on yhä enemmän
kysyntää. Markuksen kaltaisille ammattilaisille on siis paljon töitä.
– Koulutusta tarvitaan paljon, koska
sähköautot kehittyvät nopeasti, ja uutta
teknologiaa tulee koko ajan.

OPISKELU EI LOPU
Markus Risku on opiskellut työn ohessa
koulutuskeskus Sedussa autosähkötekniikan ammattitutkinnon. Opiskeluissa
tehtiin harjoitustehtäviä Peugeotin
harjoitusportaalissa, mistä jäi kiinnostus Peugeotin ja Hyundain valmistamiin
täyssähköautoihin.
– Valmistuttuani otin selvää, missä
Seinäjoella on näiden merkkien edustusliike. Kävelin Ess Autotalon korjaamopäällikön puheille, ja pääsin heti
töihin. Olen viihtynyt samassa paikassa
nyt kolmisen vuotta, eikä ole kiire
minnekään.
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Ess Autotalon uudistus antaa sähköautojen huoltoon uutta potkua. Liikuteltava latauspiste on viimeisimpiä
laitehankintoja.

Työn ohessa Markus on saanut jatkaa
sähköautoihin perehtymistä maahantuojan koulutuksissa.
– Niitä on ollut aika lailla jatkuvasti
joka kuukausi. Osa opiskeluista tapahtuu
etänä, mutta paljon olen myös käynyt
Vantaalla lähijaksoilla muutaman päivän
kerrallaan.
Markus kiittelee työnantajaa koulutuksen tukemisesta.
– Junaliput ja hotellit maksetaan, ja
tuolta ajalta saa tietysti myös palkkaa.
Uskon, että henkilöstön koulutus kannattaa, koska näin voimme tarjota tuoretta
osaamista myös sähköautojen huollossa.
Nythän Ess Autotalon uudistuksen yhteydessä myös sähköautojen huollolle tulee
lisää tilaa.
Entä sähköautomiehen oma auto?
Joko alla on kaikista tuorein ja tehokkain
Hyundai?
– Ei vielä, mutta lähitulevaisuuden
haaveena on hankkia joko täyssähkö tai
hybridi, Markus vastaa. ●

”SÄHKÖAUTOJEN HUOLTO-JA KORJAUSPALVELUILLE
ON YHÄ ENEMMÄN KYSYNTÄÄ. MARKUKSEN KALTAISILLE
AMMATTILAISILLE ON SIIS PALJON TÖITÄ.”

Uudistus etenee suunnitellusti
• Autotalon uusitut tilat valmistuvat keväällä, todennäköisesti
huhtikuussa.
• U
 usi korjaamotila otettiin käyttöön loppuvuodesta 2021.
Samoissa tiloissa toimii nyt myös katsastus.
• Asiakaspalvelutiski on nyt korjaamotilan vieressä.
• V
 iimeisenä uudistetaan vielä vanhan korjaamon tilat.
Työt ovat paraikaa käynnissä.
• Uudistus on vaikuttanut vain vähän jokapäiväiseen
tekemiseen. Aikataulu on suunniteltu hyvässä yhteistyössä
urakoitsijan kanssa.
• U
 usituissa tiloissa huollolla on käytössään lähes 800
neliömetriä. Laajennuksen ansiosta Ess Autotalo pystyy
palvelemaan entistä isompaa asiakasmäärää. Sähköautojen
huollon turvallisuus voidaan taata myös kasvavassa
markkinatilanteessa.
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Eepeen
vaikuttavia
viestinviejiä
Kahdesti vuodessa kokoontuva edustajisto
on Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan korkein
päättävä elin. Sen jäsenet ovat tärkeässä roolissa
myös kaupan arjessa, sillä he kuuntelevat
asiakasomistajien viestejä ja tuovat heidän
ideoitaan osaksi Eepeen kehitystyötä.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

MITÄ KUULUU VUOTEEN 2022?
ANNUKKA: Viime vuosien rankat elämänkokemukset
ovat rauhoittaneet minua keskittymään omien arvovalintojen äärelle. Nyt tuntuu parhaalta tasainen
ja harmoninen, omaan tahtiin soljuva elämä.
JOHANNA: Ihan hyvää kuuluu noin yleisesti ottaen.
Omalla työrintamalla muistihoitajana on tulossa
muutosten vuosi, kun siirrymme sote-uudistuksen
myötä hyvinvointialueisiin.
JOHNNY: Muuten menee ihan hyvin, mutta korona
aiheuttaa haasteita. Olen huolissani, kuinka yrityksemme työntekijät pysyvät terveinä.

MIKSI HALUSIT EDUSTAJISTOON?
ANNUKKA: Eepeessä yhdistyy moni juttu työhistoriastani, olen toiminut aluekehittäjänä, markkinointitehtävissä ja brändin kehittämistyössä. Eepee tuli
minulle tutuksi Ruokaprovinssin kehittämisen myötä, pidän tärkeänä Eepeen roolia aluekehittäjänä.
JOHANNA: Pitkään edustajistossa vaikuttanut Toive
Tynjälä pyysi minua seuraajakseen ja ajattelin, että
voisihan sitä asettua ehdolle. Eepee on aina ollut
sydäntäni lähellä, tämä on minulle tärkeä luottamustehtävä.
JOHNNY: Olen jo kolmatta kautta edustajistossa,
aikoinaan lähdin ehdolle, kun pyydettiin. Lisäksi minua kiinnostivat Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
asiat ja sen perinteikäs historia.

MITÄ JÄSENALUEELLASI KAIVATAAN?
ANNUKKA: Asiakasomistajilta on tullut joitain yksittäisiä toiveita, mutta pääosin asiat ovat hyvällä mallilla. Eepee tekee erityisen tärkeää työtä maakunnan
reuna-alueilla, jossa kauppa voi olla yhteisön ainut
palvelupiste ja sosiaalisen toiminnan keskus.
JOHANNA: Meillä Ilmajoella on uudistettu S-market,
hienoa että Alkokin säilyi saman katon alla. Jonkin
verran on tullut toiveita omasta kaupasta itäiselle alueelle. Myös jatkuvasti kasvavan Ahonkylän
asuinalueelle sopisi ruokakauppa, mutta taitaa olla
Seinäjoen Alakylän S-market liian lähellä.
JOHNNY: Uudistunut S-market Närpiö valmistui
sopivasti viime vuoden lopulla. Toiveita on tulevaisuudessa saada palveluvalikoimaan myös sähköautojen latauspiste.

JOHANNA: Päivittäinen ruokahuolto toimii hyvin Ilmajoen S-marketissa. ABC Ilmajoki on suosittu lounaspaikka ja kokoontumispaikka. Kauppatien varrella
sijaitsevat yksiköt täydentävät hyvin toisiaan.
JOHNNY: Sanoisin, että aika hyvin Eepee täyttää
asiakkaiden vaatimukset. S-market Närpiö on meille
täyden palvelun talo, jossa ovat saman katon alla
apteekki ja Alko.

MITEN KAUPAN PALVELUT OVAT KEHITTYNEET?
ANNUKKA: Meillä on Kauhavalla uusi S-market ja ABC,
samoin Kortesjärven S-market on hiljattain uudistunut. Kaupan palvelut pomppasivat kerralla monta
astetta ylöspäin. Eepee on onnistunut luomaan laadukkaan jakeluketjun eteläpohjalaiselle lähiruoalle,
jonka massatuotanto on Suomessa huippua meidän
alueellamme. Myös pientuottajien valikoimaa on
alkanut ilmestymään kaupan hyllylle mukavasti.
JOHANNA: Palvelut ovat hyvällä mallilla. Käytän itse
Ilmajoen S-marketin palveluja, siellä on kotoinen
tunnelma. Isommille ostoksille menen Hyllykallion
Prismaan.
JOHNNY: Erittäin hyvin, en näe mitään puutteita.
Meillä on nykyaikainen osuuskauppa, jolla on vahvat
perinteet.

MITEN AIOT VAIKUTTAA?
ANNUKKA: Olen aloittanut edustajistossa tunnustelemalla ja seuraamalla, miten asiat ovat ja kehittyvät.
Mielelläni olen viestinviejä moneen suuntaan, ei vain
kentältä edustajistoon päin ja päinvastoin. Minulla
on olemassa laajat verkostot, joita on mahdollista
hyödyntää myös Eepeen kehittämisessä.

JOHANNA REINILÄ
(jäsenalue 2)

Toista kauttaan edustajistossa vaikuttava
ilmajokelainen muistihoitaja Johanna Reinilä
on käynyt mielenkiintoisia keskusteluja
asiakasomistajien kanssa. Hän on myös
huomannut, että oma S-market Ilmajoella
tuntuu kotoisalta paikalta.

JOHANNA: Haluan olla kuunteleva ja helposti lähestyttävä edustajiston jäsen, johon ihmiset ottavat
yhteyttä. Odotan myös kiinnostuneena, millaisia
tuulia keväällä aloittava Eepeen uusi toimitusjohtaja
tuo tullessaan.
JOHNNY: Jos tulee kentältä jotain toiveita, vien niitä
eteenpäin johtoportaalle. Minusta edustajiston
tehtävänä on myös saada uusia jäseniä liittymään
osuuskauppaan.

MITKÄ TARPEET EEPEE TÄYTTÄÄ?
ANNUKKA ANNALA
(jäsenalue 1)
Kansanedustajan avustajan, kauhavalaisen Annukka
Annalan sydän sykkii myös oman maakunnan
kehittämiselle, kunnallispolitiikalle ja ylipäätään
yhteisten asioiden hoitamiselle. Edustajistossa
ensimmäistä kauttaan istuva Annukka pitää
tärkeänä Eepeen aluekehittäjän roolia.
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ANNUKKA: Eepee tuo alueille elinvoimaa ja tarjoaa
kaupan monipuolisia palveluita. Se kantaa liiketaloudellisen vastuun lisäksi myös yhteiskunnallista
vastuuta muun muassa työllistämällä ihmisiä ja
mikä parasta, tarjoamalla lukuisille nuorille kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

JOHNNY GRANDELL
(jäsenalue 3)

Närpiön Munapakkaamo Oy:n toimitusjohtaja
Johnny Grandell on kuulunut Eepeen
edustajistoon jo useamman kauden. Hänestä
edustajistossa vaikuttavan tehtävänä on myös
hankkia omalle osuuskaupalle uusia jäseniä.
eepeeläinen 1/2022 23
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Meillä on
valtavan
hyvä henki
Eepeen eläköityvä toimitusjohtaja Kimmo Simberg on tehnyt
S-ryhmän palveluksessa töitä viidellä eri vuosikymmenellä.
Simberg arvostaa suuresti eteläpohjalaista työkulttuuria sekä
henkilökuntaa, joista kumpuaa Eepeen hyvä henki.

E

TEKSTI JAAKKO JOKELA KUVAT SAMU LEHTINEN

lettiin vuotta 1986, kun
Kimmo Simberg aloitti
työt ravintolaesimiehenä ja juuri valmistuneena restonomina Raumanlinnassa S-ryhmän
hotelliyhtiössä.
– Se oli nuorelle miehelle hieno
työpaikka. Olin siellä pari vuotta ja sitten
siirryin Kajaaniin hotelli- ja ravintopäälliköksi, Simberg muistelee.
Tuolloin elettiin Suomessa vielä hulluja
vuosia ja Suomen sekä suomalaisten
talous kasvoi kohisten.
– Kun menin Raumalle, niin ostin sieltä
asunnon. Olin säästänyt 30 000 markkaa
ja pääsin ASP-lainaan käsiksi. Siirryttyäni
Kajaaniin myin asunnon ja sain asunnosta
lähes kaksinkertaisen hinnan. Ajattelin, että asuntobisneksellä menestyy hienosti ja
jatkoin asuntokauppaa Kajaanissa suurin
kuvitelmin.
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Niin kuvitteli moni muukin, kunnes
1990-luvun lama iski rajusti Suomeen. Lyhyessä ajassa asuntolainojen korot pomppasivat pilviin, työttömyys räjähti käsiin ja
konkurssiaalto pyyhkäisi yli Suomen.
– Sen jälkeen päätin, ettei minusta
koskaan tule asuntosijoittajaa, Simberg
toteaa.

LIIKEPAIKAT KOHDILLAAN
Simbergillä on nyt menossa 36. vuosi Sryhmässä, joista Eepeellä hän on työskennellyt yli 27 vuotta. Eepeen toimitusjohtajana vuosia on takana reilut 18. Simbergin
ura on edennyt hienosti S-ryhmässä ja
Eepeen palveluksessa. Hän on noussut
ravintolan esimiehestä pykälä kerrallaan
eteenpäin.
– Mikään muu kuin S-ryhmä ei olisi
minua voinut viedä tällä tavalla eteenpäin.
Minulle on annettu lisäkoulutusta ja lisävastuita – olen saanut kulkea onnellisten
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"MIKÄÄN MUU KUIN S-RYHMÄ EI OLISI MINUA
VOINUT VIEDÄ TÄLLÄ TAVALLA ETEENPÄIN."
tähtien alla, tosin myös omia ponnisteluja on
tarvittu. Olen päässyt myös työskentelemään
SOK:n hallituksessa kaksi kautta ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajana muutaman
vuoden. Sieltä olen saanut nähdä asioita
valtakunnalliselta tasolta.
Simbergin toimitusjohtajakaudella Eepeen
myynti on lähes kaksinkertaistunut ja investointeja on tehty yli 300 miljoonalla eurolla.
Kriisien rinnalla on siis tapahtunut rutkasti
enemmän onnistumisia.
– Olemme onnistuneet loistavasti liikepaikkaverkoston kehittämisessä. Hyvän
liikepaikan saaminen on aina kovan ja pitkäjänteisen työn tulos. Kiitos myös hallitukselle,
jotta olemme saaneet vietyä hankkeet läpi.

ARVOSTA TEKEMISTÄ, ÄLÄ OLEMISTA
Eläkkeelle siirtyvän Simbergin tilalla Eepeen
toimitusjohtajana aloittaa maaliskuun alussa
Henrik Karvonen.

– Toivotan Henrikille myötätuulta purjeisiin ja parasta menestystä.
Simberg jakaa kiitosta yhteistyökumppaneilleen sekä esimiehilleen, joita hänellä on
ollut useampia.
– He ovat kannustaneet minua eteenpäin
ja heidän johtamisellaan on ollut minulle iso
vaikutus. Nämä eivät ole sadan metrin juoksuja, vaan maratoneja. Vinkkinä nuoremmille, että kyllä esimiehet huomaavat, kun joku
tekee työtään pitkäjänteisesti ja hyvin.
Suurimman hatunnoston kuitenkin saavat
työkaverit ja Eepeen henkilökunta.
– Eepeessä vallitsee tekemisen kulttuuri ja
täällä on ollut hienoa tehdä töitä. Meillä on
valtavan hyvä henki, joka on kaiken menestyksen pohjana. Tärkeintä on saada ohjattua
ihmisten energia oikeaan tekemiseen ja
luoda siihen mahdollisuudet sekä resurssit.
Arvosta tekemistä, älä olemista, Simberg
tiivistää. ●

1990-luvun lama oli uran kovin koulu

M

eneillään oleva koronakriisi on ollut
monella tavalla vakava ja aiheuttanut ikäviä kohtaloita niin terveydellisesti kuin taloudellisesti. Satakunnasta
kotoisin olevan Kimmo Simbergin työuraan
mahtuu myös muitakin kriisejä, kuten
1990-luvun lama ja vuonna 2007 alkanut
maailmanlaajuinen finanssikriisi.
– Kovin koulu oli ehdottomasti 1990-luvun lama, joka oli erittäin raskasta aikaa.
Tuli konkursseja ja työttömyyttä. Ihmisten
ostovoima tippui isolla käyrällä alas, eikä
ollut mitään valoa tunnelin päässä. Se oli
minulle vielä niin paljon totaalisempi kuin
koronakriisi.
Simberg painottaa, että koronakriisi ei ole
ollut reilu eri toimialoja kohtaan. S-ryhmässä
esimerkiksi ravintoloiden myynti on romahtanut, mutta ruokakaupat rikkovat myyntiennätyksiä.
– Ihmiset siirsivät kulutustaan ruokakaup-
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paan. Kun viime syksynä ravintolat aukesivat,
niin siellä oli valtava kasvupiikki. Isossa
kuvassa ihmisillä on tällä hetkellä ostovoimaa ihan eri tavalla kuin 1990-luvun laman
aikaan, ja yritysten taseet ovat vahvempia.
Toisaalta, jos mietitään meidän ravintolapäällikkömme tai lomautetun tarjoilijamme
kannalta, niin heidän maailmansa näyttää
ihan samanlaiselta kuin minun 1990-luvun
lamassa, Simberg muistuttaa.
Eepeen vahvuus on ollut se, että monelle
työntekijällä on voitu tarjota töitä toisen
toimialan puolelta. Moni ravintolatyöntekijä
on saanut työpaikan esimerkiksi Prismasta.
– Olemme löytäneet marketkauppaan yli
tuhat työvuoroa, ja se on hieno juttu. Ison
monitoimialayrityksen vahvuus on se, että
jos toinen toimiala vetää ja toinen kyykkää,
niin monelle työntekijällä on voitu tarjota
töitä toisen toimialan puolelta, Simberg
toteaa. ●

KIMMO SIMBERG aloitti Eepeessä vuonna 1994 eli ennen toimitusjohtajuutta hän
johti hotelleja, ravintoloita sekä liikennemyymälöitä. Eepee on käytännössä velaton
yritys, vaikka investoinnit ovat olleet 10-20 miljoonaa euroa vuosittain. Eepee on autokauppaa lukuunottamatta markkinaykkönen markkinaosuudella mitattuna. Ja mikä
hienointa, Eepee on sekä asiakastyytyväisyydellä että henkilöstön tyytyväisyydellä
mitattuna Suomen parhaita alueosuuskauppoja. Mikä myös erittäin tärkeää, henkilökunta on kokenut, että nykyinen toimitusjohtaja on ollut erittäin helposti lähestyttävä
ns. kansan mies. Muutoinkin Kimmon nöyrä asenne tekemiseen sopii osuuskaupan
toimitusjohtajalle. Vaikka on kuinka markkinajohtaja, ei tällaisessa yrityksessä auta
paukutella henkseleitä. Kimmon esimiehenä on myös ollut helppo olla. Ei ole tarvinnut
koskaan murehtia, miten toimitusjohtaja esiintyy tai käyttäytyy.

Elina Varamäki , Eepeen hallintoneuvoston puheenjohtaja
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VASTUULLISUUS

Osuustoiminnan ytimessä asuu

vastuullisuus
Osuustoiminnallisuudessa yhteiskuntavastuu on
kirjoitettu jo perimään, se näkyy arvoissa ja arjessa.
Miksi osuustoiminnallinen yritys on hyvä työpaikka?
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA TUUKKA KIVIRANTA

suustoiminnallisuus
elää nyt myötätuulessa,
sillä sen ydinajatukset
istuvat hyvin myös
kaikkien huulilla oleviin
vastuullisuusajatuksiin. Eepeellä
osuustoiminnallisuuden vastuullisuus näkyy monella tavoin arvoissa
ja arjen työssä. ”Kannamme vastuuta
ihmisistä ja ympäristöstä” sekä ”Alueellisuus on meille tärkeää”. Noissa
kahdessa arvossa kiteytyvät hyvin
vastuullisuuden tärkeät teemat.

28

eepeeläinen 1/2022

Eepee tekee paljon hyvää omalla
toimialueellaan muun muassa työllisyyden, koulutuksen ja ympäristön
kehittämiseksi. Yli 1200 eepeeläisen
työyhteisö tarjoaa mielenkiintoisia
mahdollisuuksia kehittyä ammatissaan ympäri laajaa toimialuetta.
Eepeetä arvostetaan työnantajana
muun muassa hyvän työilmapiirin,
laadukkaan esimiestyön ja henkilökunnan kouluttamisen ansiosta.
Eepeen kehitysjohtaja Alexander
Mäki-Rahko kertoo, että vuosittain

saadut hyvät tulokset työyhteisötutkimuksesta vahvistavat ajatusta, että
osuustoiminnallinen yritys on hyvä
työpaikka.
– Osuustoiminnallisuus ja
alueellisuus vaikuttavat vahvasti
myös siihen, että henkilöstö kokee
työpaikkansa arvot ja päämäärät
tavoittelemisen arvoisina. Tämä on
suoraan yhteydessä työn merkityksellisyyteen, hän pohtii.
Mäki-Rahko huomauttaa, että
eepeeläiset käyttävät oman osuuskauppansa palveluita usein myös
asiakkaan roolissa. Näin he nauttivat

”KANNAMME
VASTUUTA IHMISISTÄ
JA YMPÄRISTÖSTÄ.”

eri toimipaikkojen palveluista muutenkin kuin palkan muodossa.
Eepee on myös merkittävä
nuorten työllistäjä kesäaikaan, ja
monelle myös opiskelujen ohessa
ympäri vuoden. Usean eepeeläisen
urapolku onkin alkanut nuorena kesätyöpaikasta ja jatkunut
vakituisena työntekijänä erilaisissa
tehtävissä, joita iso talo pystyy
tarjoamaan.
– Uudistamme ja kehitämme
toimintaamme ja toimipaikkaverkostoamme jatkuvasti. Eepee
tarjoaa nykyaikaisen ja kehittyvän
työympäristön ison talon etuineen.
Näyttää myös siltä, että viime aikoina usko tulevaisuuteen ja vakaaseen
työpaikkaan on voimakasta osuustoiminnallisessa työntekijää lähellä
olevassa yrityksessä, Mäki-Rahko
sanoo.

KILPAILUKYKYISTÄ
YHTEISKUNTAVASTUUTA
Osuuskauppa on asiakasomistajalle
erityisen kannattavaa kauppaa, siinä korostuvat rinnakkain taloudellinen kannattavuus sekä yhteiskun-

nallinen vastuu. Osuustoiminnan
hyödyt eivät ole vain rahassa
mitattavia asioita, kuten Bonuksia
ja maksutapaetuja. Toiminnan
merkitys on huomattavasti laajempi, kun katsotaan sen myönteistä
vaikutusta koko maakuntaan myös
investoijana ja kehittäjänä. Osuustoiminnallisuus on yhteiskuntavastuullisuutta parhaimmillaan.
Asiakkuusjohtaja Tuula Rajala
korostaa, että Eepeen toimintaa
ohjaa yhteiseen hyvään perustuva
lähtökohta. On toki hallittava myös
kilpailukykyinen bisnes, mutta
liiketoimintapäätöksiin vaikuttavat
merkittävästi laajan jäsenpohjan
aidot tarpeet ja hyvinvointi.
– Kun yrityksellä ei ole muuta
omistajaa kuin sen asiakkaat itse,
niin kaikki tuotto kuuluu omistajien hyödyksi. Esimerkiksi vuonna
2020 S-ryhmään keskittävä asiakasomistajatalous sai osuuskaupan
omistajana ostoksistaan keskimäärin 799 euroa takaisin rahana ja
euromääräisinä hyötyinä.
Osuustoimintaan sisältyy myös
se hieno ajatus, että kaikki asiakasomistajat omistavat yhtä suuren
osan osuuskaupastaan. Lisäksi sen
lukuisten toimipaikkojen parhaat
edut on aina varattu asiakasomistajille.
Osuustoiminnassa on usein
muitakin kuin taloudellisia
intressejä. Ne voivat liittyä
vaikkapa yhteisöllisyyteen,
arvoihin ja kulttuuriin.
Eepee panostaa muiden
S-ryhmän osuuskauppojen
tavoin esimerkiksi siihen,
että kauppojen valikoimissa ja
ravintoloiden tarjonnassa on
runsaasti paikallisten yritysten
tuottamaa lähiruokaa.
– Osuuskauppojen tehtävänä on ylläpitää palveluja myös
pienillä paikkakunnilla. Nämä
palvelut voivat olla näille alueille elintärkeitä, maaseuduilla
usein jopa ainoita ruokakauppoja, Rajala toteaa. ●

n
ä
m
h
y
r
S - u l l i s u u sv a s touh j e l m a :
KOHTI KESTÄVÄN KULUTTAMISEN
UUTTA NORMAALIA – YHDESSÄ
ASKEL KERRALLAAN
Kannustamme asiakkaitamme
tekemään terveellisiä ja vastuullisia valintoja. Tähtäämme
siihen, että vuonna 2030
myymästämme ruoasta
vähintään 65 prosenttia on kasvipohjaista ja 80 on kotimaassa
valmistettua sekä huolehdimme eläinten hyvinvoinnin
edistämisestä. Edistämme
suomalaisten hiilineutraalia
liikkumista.

KOHTI KESTÄVÄÄ KASVUA –
LUONNONVAROJA KUNNIOITTAEN
Otamme valinnoissamme
huomioon luonnon ja ilmaston.
Päätöksemme auttavat erilaisia elinympäristöjä ja lajeja
säilymään. Vuonna 2025 poistamme ilmakehästä enemmän
hiiltä kuin sitä tuotamme.
Menemme kohti ruokahävikin
puolittamista ja edistämme
kiertotaloutta.

KOHTI YHDENVERTAISTA
MAAILMAA – ERIARVOISUUTTA
POISTAEN
Meille kaikki ihmiset ovat yhtä
tärkeitä ja tervetulleita. Huolehdimme siitä, että omia ja
kumppaneidemme työntekijöitä
kohdellaan reilusti niin Suomessa kuin maailmalla. Kerromme
myymiemme tuotteiden ja niiden pääraaka-aineen alkuperän,
jotta ihmisoikeuksien toteutumista voi seurata. Olemme
yhteinen, syrjimätön ja monimuotoinen S-ryhmä.
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TJ:n terveiset

LUKUJEN TAKANA

Pandemia vaikuttaa kevään
kulkuun monin tavoin
Pitkittynyt pandemiatilanne värittää valitettavasti Eepeen kevättä,
rajoitukset ovat iskeneet kovalla kouralla erityisesti matkailu- ja
ravitsemiskauppaan. Toisaalta marketkaupassa viime vuosi oli vahvan
kasvun vuosi, kun elämä on keskittynyt kotioloihin. Kaupallinen johtaja
Jari Palo ja toimialajohtaja Juhamatti Aronen kertovat kevään näkymistä.
MARKETKAUPASSA PIRISTÄVIÄ
KASVUN PYRÄHDYKSIÄ
RUOAN VERKKOKAUPAN VERKOSTO

laajeni ympäri toimialueen, kun helmi
kuun alusta tuli 11 uutta jakelupistettä
ja maaliskuussa vielä 14 lisää. Tilattujen ruokien keräily tapahtuu omista
marketeista. Eepeen S-marketien uudistustyöt ovat pyörineet hyvällä volyymilla
ja suunnitellussa aikataulussa. Heti
alkuvuodesta on työn alla Sale Kaskinen,
josta tulee Eepeen ensimmäinen uuden
konseptin mukainen Sale.
Panostamme tänä vuonna merkittävästi väkemme kouluttamiseen. Koko
marketkaupan henkilökunnalle tehtiin
vuodenvaihteen aikoihin osaamiskartoitus, ja valmistelemme sen pohjalta
koulutusohjelmaa. Tammikuussa alkoi jo
koulutusprojekti arjen toiminnan johtamisesta päälliköille ja apulaispäälliköille.

AHDINKOA TAKLATAAN NYT
TYÖVUOROLISTOILLA
MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPAN

tilanne on ollut melkoista pandemiavuoristorataa, poukkoilevat päätökset
aukioloista ja epävarmuus tulevasta ovat
esteenä matkailuvirroille. Positiivisena
signaalina on työnantaja- ja työntekijäliittojen sopimus, jonka mukaan poikke-

ustilanteessa työvuorolista voidaan
antaa yhdeksi viikoksi kerrallaan. Tämä
on hyvä apukeino koronan taklaamisessa, sääntelyyn voidaan nyt reagoida
nopeammin. Toivottavasti pääsemme
pian irti näistä rajoituksista ja voimme
hymyssä suin valmistua vilkkaaseen
matkailusesonkiin.

NOPEA SYÖMINEN TULI JÄÄDÄKSEEN
LIIKENNEMYYMÄLÄKAUPASSA asiakkaat
suosivat nyt nopeaa syömistä ja take
away -tuotteita, mikä on lisännyt erityisesti Hesburgereiden liikevaihtoa. Ilmiö
on jäämässä pysyväksi ja vaikuttaa muun
muassa uusien tuotteiden kehittelyyn.
S-ryhmän uusi Kassu-kassajärjestelmä
tulee kaikkien ABC-liikennemyymälöiden
käyttöön kevään aikana. ABC Ähtäriin tulee
helmikuun aikana Eepeen ensimmäinen
sähköautojen ABC-latauspiste. Kuluvan
vuoden aikana on tavoitteena saada useita
uusia ABC-latauspisteitä toimialueelle.

AUTOKAUPAN ISO KEHITYSSATSAUS, Ess
Autotalon kahden miljoonan euron uudistusurakka on edennyt toiseen vaiheeseen.
Valmista pitäisi olla keväällä. Iso uudistus
on välttämätön kiihtyvällä tahdilla kehittyvällä autoalalla, jossa autot sähköistyvät vauhdilla. Ess Autotalo tarjoaa
maakuntaan ykkösluokan palvelukokonaisuuden, jossa autojen myynti, huolto ja
katsastus ovat saman katon alla. Luvassa
on myös työpaikkoja uusille automekaanikoille. Ess Autotalo liittyy maaliskuussa
kansainväliseen ja arvostettuun Bosch Car
Service -verkostoon.

TAMMI–JOULUKUU 2021

MYYNTI JA TUOTOT TOIMIALOITTAIN

Vertailuprosentti viittaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Koko konserni

Marketkauppa

Liikennemyymälät

405,4 M€ 80,3 M€
+6,0 %
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+ 24,2 %

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

Autokauppa

14,4 M€

12,2 M€

+ 8,8 %

+ 2,4 %

V

uosi 2022 paistattelee nyt kevätauringossa, toivottavasti valoa näkyy myös koronatunnelissa.
Eepeelle tämä vuosi on erityinen: suuresti arvostamani toimitusjohtaja Kimmo Simberg jäi eläkkeelle, ja
minulla on kunnia jatkaa hänen viitoittamallaan tiellä.
Taloudellisesti hyvässä kunnossa olevan yrityksen ruoriin tarttuminen on johtajalle mieluisa tehtävä. Ohikiitävinä hetkinä eepeeläisiä kohdanneena olen jo oivaltanut,
että sanalle perinteinen on tullut uusia merkityksiä. Tämän
osuuskaupan ytimessä on jotain syvää, perinteistä ammentavaa tapaa toimia menestyksekkäästi ajassa, jolloin
maailma muuttuu nopealla tempolla.
Olen huomannut, kuinka sitoutunut tämän kaupan
väki on yritykseensä ja alueen kehittämiseen. Tuo sitoutuneisuus näkyy niin toimipaikkojen arkisessa työssä kuin
hallinnossa. Eepee on hyvä esimerkki yrityksestä, jossa
vahvat juuret antavat kehitykselle nopeat siivet.
Työpöytäni on puhdas ja mieli avoin. Ei pidä korjata mitään, mikä ei ole rikki. Korkeintaan voimme yhdessä miettiä, mitä voisi ehkä tehdä vielä paremmin. Näillä ajatuksilla
lähden matkaan uutena eteläpohjalaisena ja eepeeläisenä.

Börjar från tomt bord

SÄHKÖISTUVÄÄ JA KATTAVAA
PALVELUA AUTOILIJOILLE

Hotelleissamme uutena juttuna
on mobiiliavain: hotellivieras voi
halutessaan kirjautua huoneeseen
puhelinsovelluksen avulla. Mobiiliavaimella voi kiireinen matkustaja välttää
myös mahdolliset jonot asiakaspalvelussa ja tarkistaa esimerkiksi aamiaisajat, saunavuorot ja ravintoloiden
aukioloajat.

Puhtaalta pöydältä

514,2

M€

+ 8,3 %

Å

r 2022 har kommit till tiden då vårsolen börjar
titta fram, och förhoppningsvis får vi även se ljus i
coronatunneln. För Eepee är detta ett speciellt år:
vd:n Kimmo Simberg, som jag uppskattar oerhört mycket,
har gått i pension och jag har äran att få fortsätta på den väg
som han har stakat ut.
Det är en angenäm uppgift att få ta över ledningen av ett
företag som har en god ekonomi. Utifrån mina hittills korta
möten med eepeemedarbetare har jag redan förstått att
ordet traditionell har fått nya innebörder. Detta handelslag
har sina rötter djupt rotade i ett traditionellt sätt att bedriva
en framgångsrik verksamhet i en tid då världen förändras i
snabb takt.
Jag har noterat hur oerhört engagerade medarbetarna
är i företaget och i utvecklingen av regionen. Detta engagemang avspeglas såväl i det dagliga arbetet på verksamhetsställena som inom förvaltningen. Eepee är ett bra exempel
på ett företag vars starka rötter är en bra utgångspunkt för
snabb utveckling.
Jag börjar från tomt bord och med öppet sinne. Vi ska
inte laga någonting som inte är trasigt. På sin höjd kan vi tillsammans fundera på vad vi eventuellt kan göra ännu bättre.
Med dessa tankar i bakhuvudet inleder jag min resa som ny
invånare i Södra Österbotten och som eepeemedarbetare.
Henrik Karvonen
toimitusjohtaja / verkställande direktör
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KAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOT
Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot

KESÄRENKAAT
EDULLISEEN
HENKILÖKUNTAHINTAAN

Rengaskyselyt sähköpostilla
vesa.nummijarvi@sok.fi

KATSASTUS HENKILÖKUNTAHINTAAN
Määräaikaiskatsastus

25€

Sis. pakokaasutestit
(kevyet ajoneuvot
alle 3500 kg)
Ess Katsastus palvelee ma-pe 9-17
Puh. 010 764 9100

MYYNTI HUOLTO KATSASTUS SEINÄJOKI

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
AMARILLOSEINAJOKI
essautotalo
(*puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

www.essautotalo.fi

