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OLETKO JO KOKEILLUT
RUUAN VERKKOKAUPPAA?

Ensimmäisen kuukauden aikana Eepeen toimitusjohtajana olen huomannut, että toimialueellamme asuu suoraa ja sydämellistä väkeä.
Minuun ovat ottaneet yhteyttä ihmiset, jotka todella saavat tuntemaan tervetulleeksi.
Hyppäsin Koillismaan Osuuskaupan toimitusjohtajan työstä EteläPohjanmaan Osuuskauppaan neljä kertaa isompiin saappaisiin.
Taloudellisesti hyvässä kunnossa olevan yrityksen ruoriin tarttuminen
on johtajalle mieluisa tehtävä. Uutena eepeeläisenä 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.
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.
Olen jo näin lyhyessä ajassa 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. Työtyytyväisyys- ja asiakastyytyväisyystutkimukset ovat
erinomaisella tasolla. Kun ihminen viihtyy työssään, se näkyy positiivisesti myös asiakkaiden suuntaan.
Toivon sinulle aurinkoista kevättä ja antoisia lukuhetkiä Omat Sivut -lehden parissa. Ess Autotalo uudistuu, ruoan verkkokauppa laajenee maakuntaan, Hyllykallion Prisman Ravintolamaailmassa on vauhti päällä ja Eepeen valikoima kasvaa asiakkaiden toiveilla. Kehittyvä kauppamme elää vahvalla sykkeellä tässä ajassa.

Tervetuloa ostoksille,

Terveisin

Henrik Karvonen
Henrik Karvonen
toimitusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Prisma Hyllykallion Kauppakassia vetävän Tarja Pinolehdon
vastuulla on ollut noin kolmenkymmenen Eepeen S-marketin
ja Salen market- ja apulaispäälliköiden perehdyttäminen.inen.

Perehdytystä aidoissa tilanteissa

Ruoan verkkokauppa on kevään aikana
laajentunut koko Eepeen toimialueelle.
S-kaupat.fi:n noutopisteet tarjoavat sinulle helpon tavan tehdä ostokset kotoa
ja vain noutaa ne omasta kaupastasi.

– Uuden palvelun 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.
Kohta kaksi vuotta Prisma Hyllykallion Kauppakassia vetäneen Pinolehdon 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. Pinolehdolle 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.

E

epeen kaupallinen johtaja Jari Palo kertoo, että ruoan verkkokaupan mittava laajenemisoperaatio on ajoitettu niin, että
koko maakunta olisi verkotettu pääsiäiskauppaan.
– Erityisesti lapsiperheet ovat saaneet verkkokaupasta helpotusta kiireiseen arkeensa. Tyypillisesti kerralla on tehty isot ostokset, ja nyt odotammekin, jatkuuko sama trendi myös maakunnissa,
Palo sanoo.
Perehdyttämistä hoitanut Hyllykallion Prisman Kauppakassin
tiiminvetäjä Tarja Pinolehto kertoo, että henkilöstö on ollut tosi
innostunutta uudesta palvelusta. Moni on todennut, että ruoan keräily on kiva piristys työpäivään.
– Myös asiakkailta on tullut S-marketien someen kommentteja ja tykkäyksiä: ”Tämä on huippua, mahtavaa, tätä on odotettu ja
hienoa, että palvelu tulee omaan S-marketiin”.
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Eepeen kaupallinen johtaja Jari Palo odottaa mielenkiinnolla,
miten maakunnassa otetaan ruoan verkkokauppa vastaan.

Joulun alla avattiin maakunnan ensimmäiset S-kaupat.fi:n
noutopisteet Alajärven, Alavuden sekä Kauhajoen S-marketeihin.
Helmikuun alussa ruoan verkkokauppa aloitti toimintansa yhteensä 11 toimipaikassa: Jalasjärvellä, Ilmajoella, Ähtärissä, Alahärmässä, Lapualla, Kauhavalla, Ylistarossa, Kristiinankaupungissa,
Kurikassa, Närpiössä ja Teuvalla.
Viimeinen aalto oli maaliskuussa, silloin palveluun tuli mukaan
4–5 toimipistettä viikoittain. Ensimmäisessä ryhmässä ovat Isojoki, Jurva, Kaskinen, Karijoki ja Lapväärtti, sitten Ylihärmä, Kuortane, Kortesjärvi, Peräseinäjoki ja Koskenkorva, ja viimeisenä olivat
vuorossa Lehtimäki, Töysä, Soini ja Vimpeli.

”Ruoan verkkokauppa innostaa
asiakkaita tilaamaan myös uutuuksia”

S

-market Lapuan marketpäällikkö Marika Lintula kertoo,
että uusi palvelu on lähtenyt liikkeelle hienosti. Hän kehuu
saamaansa valmennusta ja uuden palvelun hallittavuutta.
– Olemme pyrkineet pitämään riittävästi tilausikkunoita jo heti
startista. Seuraamme koko ajan tilannetta, jotta kaikki varmasti
saisivat tilauksensa tehtyä.
S-kaupat.fi-palvelussa on Lintulan mukaan monia etuja. Kun
asiakkaat saavat rauhassa tehdä kotona netissä ruokatilauksen,
ostoskassiin tulee helpommin myös uutuuksia. Asiakkaat voivat
myös päättää, voiko keräilijä korvata tuotteita, jos jokin tuote on
loppunut myymälästä. Samalla voi jättää myös tuotekohtaisia
toiveita, esimerkiksi “pieniä tomaatteja” tai “saa korvata vain kotimaisilla tuotteilla”.
Tilausta voi muokata tai perua tilausvahvistuksessa ilmoitettuun ajankohtaan asti. Kun haluaa tehdä uuden tilauksen, voi
kopioida saman ostoslistan kätevästi suoraan ostoskoriin. Maksuvaraus ja ostosten maksu netissä helpottavat ja nopeuttavat
noutopisteellä toimimista.
– Palvelu on osoittanut tarpeellisuutensa myös koronakaranteenien aikana, kun joku tuttu on voinut auttaa noutamalla ostokset. On myös tapauksia, jossa altistunut asiakas halusi, että jätämme ruokatilauksen ulos rappusille ja hän haki ne siitä autolla,
Lintula kertoo.
Henkilökunta on pohdiskellut huumorimielellä, että ruoan
verkkokauppa olisi myös kätevä juttu helpottaa omaa arkea.
– Ei tarvitsisi sitten työpäivän jälkeen käydä ostelemassa perheelle ruokaa, kun ne ovat kerättynä ja maksettuna valmiiksi, Lintula naurahtaa.
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S-market Lapuan marketpäällikkö Marika Lintulan mukaan asiakkaat
ja henkilökunta ovat innostuneita uudesta palvelusta, joka tuo apua
kiireiseen arkeen.

NÄIN SE TOIMII:
1. Kirjaudu S-kauppoihin S-käyttäjätilillä
2. Valitse toimitustavaksi kotiinkuljetus tai nouto
3. Valitse haluamasi myymälä
4. Valitse sopiva toimitusaika tai jatka ostoksia
5. Täytä korisi tuotteilla
6. Kerro toiveistasi ja saako tuotteita korvata
7. Tarkista tilauksesi
8. Siirry kassalle
9. Valitse maksutapa
10. Tee tilaus

Henna

H-TIIMI HOITAA!

Henni

Henna-Leena

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.

Tiimi jeesaa toisiaan

Henna, Henni ja Henna-Leena ovat Prisman Ravintolamaailman tuoreita
kasvoja. Heitä houkutteli Eepeen hyvä maine työnantajana, ja hyvä henki
on ollut iloinen bonus.

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 Henna-Leena 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 E-Passista

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.

“

TYÖPORUKKA ON
IHAN HUIPPU.
EI VÄLIÄ, KENEN
KANSSA TULEE TÖIHIN,
AINA ON KIVAA.
– 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.
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VAHVA TEKIJÄ AUTTAA
MUITA LOISTAMAAN

H

Tuulena siipien alla
Resurssisuunnittelijan työtehtäviin kuuluu sen takaaminen,
että työntekijöitä on riittävästi joka vuorossa, mutta niin et-

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 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.

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

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. 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.

lintaa, 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.
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tei 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.
– 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 kalenterinhal-

“

MINUUN ON LUOTETTU,
OLEN SAANUT VASTUUTA JA AINA UUSIA
HAASTEITA. EN OLISI
VOINUT PAREMPAA
TOIVOA

EEPEEN VALIKOIMA KASVAA
ASIAKKAIDEN TOIVEILLA
Sinuntoive-palvelu on osoittautunut
erinomaiseksi kanavaksi, jossa Eepeen
asiakkaat voivat kasvattaa S-marketien tuotevalikoimaa mieluisaan suuntaan. Mikähän olisi sinun toiveesi?

S I N U N

R

yhmäpäälliköt Ann-Christina Hevonkoski ja Jussi Järvinen ovat tyytyväisiä, 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, Hevonkoski kertoo.
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,
Hevonkoski jatkaa.

Keltainen hintakauluri erottaa toivetuotteet

Valtaosa esitetyistä toiveista toteutu
Eepeelle esitetyistä toiveista pääsee suurin osa valikoimiin. Toiveet kohdistuvat tasaisesti eri tuoteryhmiin, ja niitä esitetään
sekä lähituotteista että valtakunnallisista tuotteista.
Miksi sitten jotkut toiveet eivät päädy kaupan hyllyille?
– Tuotetta ei enää valmisteta lainkaan tai sille on jo valikoimissa selkeä rinnakkaistuote. Syy voi olla myös se, että hyllyyn
ei mahdu enää enempää tuotteita. Tai että emme näe sille olevan riittävästi kysyntää.
– Yleensä Sinuntoiveet nostetaan koemielessä valikoimiin
muutamaksi kuukaudeksi. Mikäli se myy hyvin ja on selkeästi
suosittu useammassa yksikössä, pääsee tuote jokaiseen markettiin seuraavalla kerralla, kun käymme valikoimia läpi isommalla mittakaavalla, Hevonkoski toteaa.

Järvinen kertoo, että toteutuneet asiakastoiveet tunnistaa helposti keltaisesta Sinuntoive-hintakaulurista, joka reunustaa
toteutuneen toiveen hintalappua.
— Hintakaulurit tekevät toteutuneista toiveista konkreettisia
ja nostavat tuotteet esiin, jolloin uutuudet löytyvät hyllystä helposti. Sinuntoive-palvelua on markkinoitu valtakunnallisesti ja
myös henkilökuntamme on opastanut palvelun käytössä.
Toiveen voi esittää myös ilman teknisiä laitteita suoraan
marketin työntekijälle, ja hän kirjaa sen Sinuntoive-palveluun.
Kassoilta löytyy myös paperinen Sinuntoive-lappu, jonka voi
täyttää ja jättää myyjälle.
Jos asiakas antaa palveluun yhteystietonsa, hän saa päivityksiä toiveen käsittelyn etenemisestä ja tiedon siitä, toteutuuko hänen toiveensa.

ESITÄ SINUNTOIVE OMALLE S-MARKETILLESI OSOITTEESSA

SINUNTOIVE.FI

MAAKUNNAN MAKUJA
LÄHITUOTTAJILTA
Tuula

P

aikalliset tuotteet ovat tärkeässä roolissa Eepeen valikoimissa ja on ollut hienoa, että niiden määrä kasvaa aktiivisesti. Esimerkiksi lapualaisen Mallaskuun Panimon oluet
ovat nousseet suosituiksi Eepeen yksiköissä, kun niiden tarjontaa on laajennettu aiempaa useampiin marketeihin.
S-market Lapuan marketpäällikkö Marika Lintula kertoo,
että oman paikkakunnan pienpanimon valikoimasta löytyy
oluita moneen makuun. Heillä on jo myynnissä yli kymmenen
Mallaskuun Panimon olutmakua. Lapualaiset oluet ovat aitoja
maakunnan makuja, sillä yritys suosii tuotannossa paikallisia
toimittajia.
– Olen huomannut, että erikoisoluita ostetaan usein maisteltavaksi yhtä pulloa eri makuja. Oluista on tullut vähän kuin
viinejä, joiden makuvivahteisiin halutaan tutustua. Oma suosikkini on hunajaolut, siinä on pehmeyttä ja lupaus kesästä,
Lintula kertoo.
S-market Isojoen marketpäällikkö Tuula Kiviniemi vinkkaa,
että kannattaa maistaa Rantakallion Juustolan tuotteita. Paikkakunnan juustolan herkkuja löytyy Isojoen S-marketin valikoimista perinteinen leipäjuusto ja mausteinen yrttijuusto.
– Suosikkini on Rantakallion Juustolan leipäjuusto, tapaan
lämmittää sitä vähän mikrossa ja pistää päälle ripauksen suolaa. Yrttijuusto sopii nautittavaksi sellaisenaan.
Kiviniemen mukaan asiakkaat arvostavat sitä, että kaupassa on tarjolla lähellä tuotettua ruokaa. Yhteistyö Rantakallion
Juustolan kanssa on toiminut erinomaisesti.

Paikallisuus myy myös kananmunissa
S-kaupparyhmä luopuu virikehäkkikanojen munista vaiheittain vuoden 2026 loppuun mennessä. Ruokakaupoissa muutos
näkyy jo vuoden 2023 lopussa, jolloin myynnistä poistuu Kotimaista-virikehäkkimunat.
S-market Kauhajoen marketpäällikkö Tero Piirto kertoo, että
heillä asiakkaat suosivat paikallisen Mäkisen maatilan kananmunia. Kauhajoen Harjankylässä sijaitsevassa lattiakanalassa
kanat saavat liikkua vapaasti.
Mäkisen maatilan kananmunat myyvät Kauhajoen S-marketissa niin hyvin, että välillä munalaatikko on hetken tyhjillään. Paikallinen munatuottaja tuo kananmunat suoraan tilalta
S-marketiin, näin tarjolla on todella tuoretta lähiruokaa.
– Kauhajokiset ostavat mielellään lähiruokaa, olen sen huomannut muistakin tuotteista. Tämä on hieno juttu, Piirto kehuu.

TEKSTI: OUTI MYLLYMÄKI

Tero

ASTETTA SÄHKÖISEMPI
MEKAANIKKO PALVELUKSESSANNE

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.

UUDISTUS ETENEE SUUNNITELLUSTI
- Ess Autotalon uusitut tilat valmistuvat keväällä, todennäköisesti huhtikuussa.
- Uusi korjaamotila otettiin käyttöön loppuvuodesta 2021.
Samoissa tiloissa toimii nyt myös katsastus.
- Asiakaspalvelutiski on nyt korjaamotilan vieressä.

TEKSTI: NADIA PAAVOLA KUVAT: SAMU LEHTINEN

- Viimeisenä uudistetaan vielä vanhan korjaamon tilat.
Työt ovat paraikaa käynnissä.

Työ autohuollossa muuttuu sähköautojen yleistyessä. Markus Risku taitaa sekä
perinteisen öljyrassauksen että täyssähköautojen ohjelmistopäivitykset. Jatkuva
kouluttautuminen takaa, että työssä säilyy hyvä jännite.

- Uudistus on vaikuttanut vain vähän jokapäiväiseen tekemiseen. Aikataulu on suunniteltu hyvässä yhteistyössä urakoitsijan kanssa.
Markus Risku on erikoistunut sähköautojen huoltoon.
Huolellinen suojautuminen on tärkeää korkeajännitteen takia.

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.

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
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

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.
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.

- Uusituissa tiloissa huollolla on käytössään lähes 800 neliömetriä. Laajennuksen ansiosta Ess Autotalo pystyy palvelemaan entistä isompaa asiakasmäärää. Sähköautojen
huollon turvallisuus voidaan taata myös kasvavassa markkinatilanteessa.

S-RYHMÄN YRITYSASIAKKUUS

Onko yrityksellänne hankintatarpeita?
TA
ALENNUS
JA
ETUJA!

• Polttoaineille ja autopesuille?
• Päivittäistavaroille?
• Hotelli-, kokous- ja ravintolapalveluille?
• Rautakaupan palveluille?

!

Mikäli vastasit kyllä, S-Business -kortti on juuri sinulle
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