
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan tulos  
on sinun ja muiden asiakasomistajiemme ansiota.  
Siksi maksamme sinulle ylijäämänpalautusta.  
Eli lisää rahaa takaisin ostoksista, joita olet  
tehnyt omasta osuuskaupasta.  
Bonuksen päälle. 

S-Tilillesi maksetaan 22.6.2022 
ylijäämän palautus, joka on 1 % 
viime vuoden aikana Eepeestä 
S-Etukortilla rekisteröityjen 
bonusostojen määrästä.

KIITOS, KUN KÄYTÄT 
PALVELUITAMME!

JAOSSA
3 MILJOONA EUROA
EEPEEN ASIAKASOMISTAJILLE!

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan 

KESÄKUU 2022



Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston kevätko-
kouksessaan 26.4.2022 tekemän päätöksen mukaisesti 
Eepee maksaa asiakasomistajilleen yhden prosentin yli-

jäämänpalautusta. Ylijäämänpalautusprosentti nostettiin 0,5 
prosentista yhteen prosenttiin.

Ylijäämänpalautusta maksetaan Eepeen asiakasomis-
tajille yksi prosentti heidän vuoden 2021 aikana Etelä-Poh-
janmaan Osuuskaupan toimipaikoista tekemistään bonus-
ostoista. Eepeen asiakasomistajille tämä tarkoittaa viime 
vuodelta  kolme miljoonaa euroa ylijäämänpalautusta. 

Ylijäämänpalautus perustuu bonusostoihin asiakaso-
mistajan oman osuuskaupan omistamista toimipaikoista. 
Ylijäämänpalautuksen perusteeseen ei lasketa kuuluvaksi 
bonusostoja muiden osuuskauppojen toimipaikoista, SOK:n 
yksiköistä tai S-ryhmän yhteistyökumppaneilta. Ylijäämän-
palautus maksetaan asiakasomistajien S-Tileille 22.6.2022.

Kesämielellä
Kesäkuun Omat Sivut -lehtemme on vahvasti lomafiiliksissä. 
Toivon, että se tarjoaa sinulle mielenkiintoista lukemista ja 
vinkkejä kesään. Kun kesätapahtumat täyttävät jälleen Sei-
näjoen ja lähikunnat, meidän hotellimme tarjoavat parastaan. 
Varaa huoneesi hyvissä ajoin ja tule nauttimaan kaupungin 
kesäsykkeestä!

Hyllykallion Prismassa on luontobuumin innostamana lan-
seerattu uusi Outdoor-osasto, jossa on kaikkea mahdollista 
ulkoilmaseikkailuihin. Oletko jo käynyt tutustumassa elämyk-

selliseen osastoon? Se on matalan kynnyksen paikka aloittaa 
luontoharrastus.

Ess Autotalo on nyt parhaassa iskukunnossa, kun mitta-
va laajennusurakka on valmis. Lisätilan ohella on parantunut 
myös toiminnallisuus ja laatu: Bosch Car Service -huoltover-
kostoon liittyminen on merkittävä vahvistus. On todella käte-
vää, kun saman katon alla on myynti, huolto ja katsastus. Ja 
lähellä on Prisma, jossa voi auton huollon tai katsastuksen 
aikana poiketa ostoksilla tai syömässä.

Myös S-mobiilista löytyy kaikkea kivaa kesään. Erityisesti 
kannattaa seurata Oma kauppa -osiosta kuukausittain vaih-
tuvia etukuponkejamme. Kaupan ja pankin lisäksi sovelluk-
sessa on paljon muutakin, kannattaa tutustua digitaalisten 
palvelujen moniin mahdollisuuksiin. Ja kokeilla tankkaamis-
ta ABC-mobiilissa, se on todella kätevää ja turvallista, kun ei 
tarvitse tankkauspisteellä ottaa pankkikorttia esille. Tiesitkö 
muuten, että meillä S-ryhmässä käy maksamiseen myös Mo-
bilePay?

Valoisaa keskikesän aikaa, 

Terveisin

Tuula Rajala
asiakkuusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

Kaupan ja pankin palvelut 
ja niin paljon muuta   
yhdessä sovelluksessa
Bonus Katso, paljonko Bonusta  
on kertynyt ja kuinka paljon  
sitä on tulossa. 

Edut ja vinkit Juuri sinulle  
kohdennetut edut ja  
etukupongit.

Kuitit ostoksistasi  
Kassa- ja takuukuitit tallessa  
sähköisessä kuittiarkistossa.

Omat ostot Näe omat  
hankintasi tuoteryhmien,  
tuotteiden, ostopaikkojen  
ja ajankohdan mukaan. 
Tee terveellisiä ja vastuullisia  
valintoja esim. kotimaisuus-,  
hiilijalanjälki- ja ravinto- 
laskurin avulla. 
Vertaa ruokaostostesi  
hintoja eri kauppojen välillä  
Hintavertailijan avulla.

S-mobiili

LATAA ILMAINEN S-MOBIILI
1. 2. 3.

S-kanava.fi
Asiakasomistajan  
omat verkkosivut 

Löydät mm. asiakasomistaja- 
taloutesi bonustilanteen, 

päivität yhteystietojasi, ylläpidät 
asiakasomistajataloutesi  

kokoonpanoa ja tilaat sinua 
kiinnostavia uutiskirjeitä.

MobilePay
Maksa mobiilisti S-ryhmän 

myymälöissä ja kerrytä samalla 
Bonusta ja maksutapaetua!

Lataa MobilePay sovellus- 
kaupastasi ja aktivoi 

Bonus sovelluksen osiossa 
Kanta-asiakkuudet.

Lataa Kirjaudu Käytä ja  
hyödy
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OSUUSKAUPAN TERVEHDYS

TUPLASTI ENEMMÄN  
YLIJÄÄMÄNPALAUTUSTA  
EEPEEN ASIAKASOMISTAJILLE 
Eepeen asiakasomistajille maksetaan viime vuonna 
Eepeestä tehdyistä bonusostoista ylijäämänpalau-
tusta kolme miljoonaa euroa. Määrä on yli puolet 
enemmän kuin viime vuonna.



Eepeen hotelleissa ovat odotukset kor-
kealla, kun monesti siirretyt kesätapah-
tumat vihdoinkin täyttävät kaupungin. 

Hotellipäällikkö Merja Kivioja ja Revenue Ma-
nager Suvi Vaismaa iloitsevat tulevista festa-
reista, vihdoinkin toteutuu moni kaksi vuotta 
sitten tehty huonevaraus.

– Tapahtumakesän aloittaa kesäkuussa Il-
majoen Musiikkijuhlat, joiden kanssa on pääl-
lekkäin SM Pohjanmaa Ralli. Sitten on Provins-
si, Tangomarkkinat ja Vauhtiajot, Kivioja listaa 
tulevaa.

– Ja elokuussa on myös Solar Sound Festi-
val, hotellien kapasiteettia hallinnoiva Revenue 
Manager Vaismaa muistuttaa.

Merkittävän asiakaskunnan muodostavat 
myös urheilujoukkueet. Suomen Pesäpallolii-
ton 100-vuotisjuhlavuoden valtakunnallinen 
nuorisoleiri järjestetään heinäkuussa Seinäjo-
ella, samoin isot golftapahtumat näkyvät mu-
kavina kysyntäpiikkeinä hotellivarauksissa.

Parin vuoden hiljaiselon 
jälkeen on erinomaisen hyvä 
syy ottaa kesästä kaikki ilo 
irti. Eepee on valmistautunut 
vilkkaaseen matkailukesään 
muun muassa uudistamalla 
Lakeudessa 39 saunallista 
SuperiorX-luokan hotelli-
huonetta. 

LAKEUS UUDISTI
KOLME YLINTÄ
KERROSTA 

Hotellivisiitti on aina kesähitti

Kivioja kertoo, että myös kokousasiakkaat 
ovat pikkuhiljaa palanneet ja järjestävät isoja 
tilaisuuksia.

– Toivottavasti saamme jossain vaiheessa 
Seinäjoelle myös kansainvälisiä konferensseja 
ja sitä kautta enemmän ulkomaalaisia majoit-
tujia, hän toteaa.

Ripaus ruskeaa ja pirttifiilistä

Original Sokos Hotel Lakeuden kolmen ylim-
män kerroksen uudistusurakan suunnittelu sai 
viime vuoden puolella vauhdikkaan alun, kun 
pitkittynyt korona-ahdinko kuritti matkailuvir-
toja. Silloin päätettiin, että nyt jos koskaan on 
sopiva hetki uudistaa 39 saunallista Superi-
orX-luokan hotellihuonetta.

– Lakeuteen rakennettiin vuonna 2007 
kolme lisäkerrosta eli viitos-, kuutos- ja seis-
kakerrokset. Nyt oli hyvä aika päivittää nuo 15 
vuotta palvelleet huoneet, Kivioja toteaa.

Suunnittelijaksi pyydettiin kansainvälistä-
kin mainetta saaneen suunnittelutoimisto Fy-
ran hotelli- ja ravintolasuunnittelun ekspertti 
Eva-Marie Eriksson. Hän on suunnitellut myös 
Lakeuden vuosina 2012–2014 uudistetut 111 
hotellihuonetta. Toiveena oli, että loputkin 
huoneet saavat nyt samansukuisen ilmeen.

– Toteutuksessa näkyy Lakeuden brändiin 
vahvasti kuuluva paikallisuus, oman maakun-
nan huonekaluvalmistajalta tilattiin muun 
muassa hotellihuoneisiin pirttipöytiä jäljittele-
viä kirjoituspöytiä, Kivioja kertoo.

– Pääväritys on harmaasävytteinen ja ripaus 
kamelinruskeaa, Vaismaa kuvailee.

Hotellipäällikkö Merja Kivioja iloitsee, kun kesätapahtumat täyttävät 
jälleen Eepeen hotellit. Lakeuden uudistetut huoneet valmistuivat 
sopivasti kesäkuun alun Lauri Tähkän konserttiin.



Suvi Vaismaa ja Merja Kivioja toivottavat kesävieraat terve- 
tulleeksi katsomaan, kuinka hienoksi huoneet on laitettu.

Pitkään alalla työskennellyt Merja Kivioja muistelee Suvi  
Vaismaalle, että varsinkin työmatkaajien toiveet ovat 
vuosien varrella muuttuneet. Juhliminen on jäänyt vähem-
mälle, kun mielenkiinto on suuntautunut hotellin lähellä 
sijaitseviin liikkumismahdollisuuksiin.

Revenue Manager Suvi Vaismaa innostuu 
silmin nähden, kun tulee kysymys hotellien 
tilastoista. Aikaisemmin kymmenen vuotta 

vastaanotossa asiakkaita palvellut matkailualan 
ammattilainen katselee nyt hotellimaailmaa eri-
laisesta näkövinkkelistä.

– Tilastot ovat todella kiehtovia, on jännittä-
vää seurata kuinka hotellivaraukset alkavat elää 
numeroissa. Miten nopeasti tilanteet muuttuvat 
ja kuinka eri asiat vaikuttavat kokonaisuuteen, 
hän kuvailee.

Yksittäiset hotellivaraukset tulevat nykyään 
entistä lyhyemmällä aikajänteellä, tämä tekee 
tilanneanalyysit ja ennustamisen entistä haas-
tavammaksi. Samoin kuin huoneiden päivähin-
noittelun, joka on Vaismaan vastuulla. Hän suo-
sittelee tutustumaan asiakasomistajien etuihin.

– Kun tekee varauksen sokoshotels.fi kautta ja 
kirjautuu asiakasomistajaksi, saa normaalihin-
toihin jopa 25 prosentin alennuksen, peruutusoi-
keuden ja tietenkin myös Bonusta.

S-Card on S-ryhmän hotellien ja ravintoloiden 
kanta-asiakasohjelma työmatkustajalle. Korttia 
voi hyödyntää yli 500 S-ryhmän toimipaikassa, 
Sokos Hotellien ja Suomen Radisson Blu Hotel-
lien lisäksi muun muassa S-ryhmän ketjuravin-
toloissa ja ABC-liikennemyymälöiden ravinto-
loissa.

– S-Cardin kanta-asiakasohjelma niin erin-
omainen, että jos jollain työmatkustajalla ei ole 
sitä vielä meille tullessa, niin on varmasti täältä 
lähtiessä, hän vakuuttaa.

TEKSTI: OUTI MYLLYMÄKI KUVAT: SAMU LEHTINEN

HOTELLIHUONEET 
ELÄVÄT MYÖS  
TILASTOISSA

Revenue Manager Suvi Vaismaan työ on tilastojen 
tulkitsemista ja ennustamista. Hän nauttii, kun 
numerot kertovat omanlaista matkustajatarinaa.



Uusi Outdoor-osasto tarjoaa kaikkea luonnon keskelle. 
Prisma Hyllykallion myyntipäälliköt Minna Mäkiranta ja 
Harri Siikala toivovat, että erähenkinen osasto innos-
taa asiakkaita luontoharrastusten pariin.

LÄHDE RETKELLE
PRISMAN
KAUTTA 

Hyllykallion Prismaan on kevään 
aikana syntynyt liikkumiseen inspi-
roiva Outdoor-osasto. Se on matalan 
kynnyksen paikka aloittaa monen-
laiset luontoseikkailut.

TEKSTI: OUTI MYLLYMÄKI KUVAT: SAMU LEHTINEN

Prisman käyttötavarapuolen uuden Out-
door-osaston erottaa jo kaukaa. Puu-
pintaiset myymäläkalusteet ja sinne 

asetellut tuotteet houkuttelevat asiakkaita 
tutkailemaan, mitä kaikkea on tarjolla seik-
kailuihin luonnon keskelle.

Hyllykallion Prisman pukeutumisen myyn-
tipäällikkö Minna Mäkiranta kertoo, että uusi 
osasto on matalan kynnyksen paikka aloittaa 
yhä suositummaksi tulleet retkeilyharrastuk-
set.

– Mikäs sen helpompaa kuin hankkia luon-
nossa lenkkeilyyn, retkeilyyn tai kalastukseen 
sopivia vaatteita, jalkineita ja tarvikkeita 
omasta kaupasta, vaikkapa ruokaostosten 
yhteydessä.

S-ryhmän Prismoihin kevään aikana lan-
seeratut Outdoor-osastot on kehitetty asiak- 
kaiden toiveita kuunnellen. Valikoima on laa-
jentunut ja syventynyt uusiin teknisiin tuot-
teisiin.

– Outdoorista löytyy monenlaiseen ulkoi-
luun sopivia laadukkaiden valmistajien huip-
putuotteita, joiden tekniset ominaisuudet 
kestävät kovempiakin sääolosuhteita. Myy-
jämme auttavat tarvittaessa sopivien asus-
teiden ja välineiden valinnassa, Mäkiranta 
lupaa.

Kaikki tarvittava löytyy läheltä
Hyllykallion Prisman Viihde-Sportin myynti-
päällikkö Harri Siikala uskoo, että erähenki-
nen osasto vahvistaa asiakkaiden kiinnostus-
ta ulkoiluharrastuksiin. Heidän osastoltaan 
sinne siirtyivät muun muassa kalastusväli-
neet. Outdoorissa on myös kattava valikoima 
telttoja, makuupusseja ja riippumattoja, ja 
sieltä löytyvät lisäksi retkiruoat, rinkat ja puu-
kot. Polkupyörät sijaitsevat naapuriosastolla.

– Luonnossa liikkuminen on koronan takia 
lisääntynyt ja innostus näyttää koko ajan kas-
vavan. Nyt meillä on elämyksellinen osasto, 
jolla voimme vastata asiakkaiden kysyntään, 
Siikala iloitsee.

Mäkiranta on huomannut luontosuhteen 
muutoksen myös lähipiirissään: yhä useampi 
hänen työkavereistaan on innostunut luon-
non monista mahdollisuuksista. Lähimatkailu 
on nykyään vilkasta ja Lapin lumo on auennut 
Mäkirannalle ihan uudella tavalla.

– Aikaisemmin matkustin Lappiin vain tal-
visin. Nyt olen huomannut, miten upea loma-
kohde se on kaikkina vuodenaikoina.

– Mielenkiintoista on myös käydä lenkillä 
tai pyöräilemässä Seinäjoen uusilla asunto-
alueilla, jonne on rakennettu hyviä ulkoilureit-
tejä. Puhumattakaan maakunnasta, siellä on 
tarjolla vaikka kuinka paljon luontoelämyksiä, 
Mäkiranta jatkaa.

Minna Mäkiranta kertoo, että valikoimaan on tullut lisää laadukkaita teknisiä tuotteita. Luonnos-
sa liikkujan kannattaa valita kirkkaita värejä, ne auttavat erottumaan maastosta. Tästä on hyötyä 
muun muassa hätätilanteessa.



Yksinyrittäjä osaa arvostaa 
sitä, että pieni ja suuri asiakas 
ovat samanarvoisia.

Alennuksia, etuisuuksia ja loppu kuittivii-
dakolle. Niitä ilmainen S-Business Rautatili 
-asiakkuus tarjoaa yrityksille. Palveluun kuu-
luu myös S-Business -kortti, joka avaa edut 
ja alennukset kaikkiin S-ryhmän palveluihin. 

Alajärveläinen yrittäjä Jukka Ojavainio 
on rakentanut lukuisia omakotitaloja 
myyntiin. Parhaillaan rakenteilla oleva 

kohde valmistuu kesällä. Syksyllä alkaa seu-
raava projekti, paritalo. 
S-Business -asiakkuuteensa Ojavainio on 
varsin tyytyväinen, kuten kokonaisuudes-
saan RautaPrisman palveluihin.

- Henkilökunta Hyllykallion RautaPrisma- 
ssa on loistavaa ja osaaminen erinomaista, 
Ojavainio kehuu.

- Ja kyllä hinnatkin asiakkuuteeni vaikut-
tavat, hän lisää.

Loistava noutopiste
Yksin yrittäjän ei ole tarvinnut ongelmatilan-
teissa jäädä. 

- Olen saanut aina apua, kun olen sitä tar-
vinnut.

- Jos apua tai tietoa ei heti löydy, he otta-
vat kyllä selvää, Ojavainio lisää.
Sen verran tuttuja RautaPrisman henkilö-
kunnasta on Ojavainiolle tullut, että senkin 
takia ostoksille on helppo tulla.
RautaPrisma toimittaa Ojavainiolle tavaraa 
jonkin verran suoraan työmaalle, mutta hän 
hakee paljon tavaraa myös itse.

- Täällä on aivan loistava noutopiste, Oja-

AINA TARVITTAESSA ON 
APUJA OLLUT TARJOLLA

KUITTIVIIDAKKO
ON HELPOSTI
VÄLTETTÄVISSÄ

vainio kehuu läm-
mintä hallia.

- Nouto sujuu aina 
nopeasti ja kätevästi. 
Sillä on suuri merkitys, 
kuinka kauan olen työ-
maalta pois. Työt eivät poissa 
ollessani etene.
Ojavainio on iloinen, että Hylly-
kallion RautaPrismassa pieni ja suuri 
asiakas ovat samanarvoisia.

Mahdoton tuotevalikoima
Merta edemmäs kalaan Ojavainion ei ole tar-
vinnut ikinä lähteä.

-Tuotevalikoima on täällä aivan mahdo-
ton. Mitä uskomattomimpia asioita löytyy 
suoraan hyllystä.
Rakennuspuolen asiakas tarvitsee lähes 
poikkeuksetta myyjän apuja.

-Myyjän pitää tietää asioista laajasti, ja 
täällä he tietävät. Alan kaupoissa on tässä 
suhteessa suuria eroja, Ojaniemi lisää.

-Jos homma ei pelaa, sen huomaa helposti. 
Hyllykallion RautaPrisman sijaintiin isojen 
teiden varrella Ojavainio on tyytyväinen. Sa-
moin häntä miellyttävät nykyiset varhaiset 
aukioloajat. 

Työmaa kutsuu
RautaPrisman rakentajapäivien aamupalalle 
Ojavainio oli jo tällä erää ehtinyt. 

- Ennen työmaalle paluuta haen mukaan 
vielä saumauslaastia ja jonkin verran puuta-
varaa.
Työmaalla tehdään nyt sisäpintoja. Ulkopa-
nelointi on vuorossa seuraavana.

- Ne tavarat tulevat parin viikon sisällä. 
Sen jälkeen noin 140 neliömetrin talo alkaa-
kin olla valmiina myyntiin.

Hyllyjen täyttö onnistuu kai- 
kilta. RautaPrisman ammat- 
titaitoisella henkilökunnalla 
on tarjota paljon enemmän.

TEKSTI: HANNELE NORJA KUVA: SAMU LEHTINEN

Myyntipäällikkö Jari Kivimäki tietää ne 
neljä asiaa, jotka erityisesti erottavat 
Hyllykallion RautaPrisman edukseen.

- Asiantunteva palvelu, lämmin varasto- ja 
noutohalli, kilpailukykyiset hinnat sekä ylei-
nen siisteys, Kivimäki tiivistää.
Viimeksi mainitusta Kivimäki kertoo tulevan 
hyvinkin laajalti palautetta.
Lämmin noutohalli taas tarjoaa asiakkaalle 
mahdollisuuden lastata ostoksensa sääoloil-
ta suojassa.

- Meillä noutopalvelu sujuu nopeasti ja kä-
tevästi. Rakentajalle on suuri merkitys sillä, 
kuinka kauan he ovat työmaalta pois, Kivimä-
ki lisää.

Asiantuntemusta on aina paikalla
Kivimäki vakuuttaa RautaPrisman myymälän 
kantavan vastuun myynneistään.

- Meidän ammattitaitoinen henkilökun-
tamme tietää mitä myy. Työntekijämme ovat 
pitkäaikaisia rautakaupan ammattilaisia. 
Useimmilla on käytännön kokemusta niin 
rakentamisesta kuin remontoinnista myös 
vapaa-ajalta eli heillä on myös omakohtaista 
kokemusta tuotteiden käytöstä ja ominai-
suuksista.

S-Business myyntipäällikkö Timo Ran-
ta-Lassila kaivaa taskustaan esiin 
mustan kortin.

- S-Business Rautatili on yritystili S-ryh-
män rautakauppoihin. S-Business -kortti 
taas tarjoaa yrityksille laajat edut kaikkiin 
S-ryhmän yli 1 600 toimipaikkaan ja palvelui-
hin, Ranta-Lassila tiivistää.
Yrittäjälle S-Business Rautatili ja -kortti tar-
joaa mahdollisuuden päästä eroon kuittivii-
dakosta. Sen Ranta-Lassila otaksuu olevan 
kaikista suurin helpotus asiakkaalle.

- Asiakas saa kaikista ostoistaan alv-vä-
hennyskelpoisen laskun toivomallaan lasku-
tusvälillä, joka sisältää kaikki kirjanpitäjän 
tarvitsemat tiedot, Ranta-Lassila täsmentää.

AMMATTITAIDOLLA LÖYDETÄÄN LAAJASTA 
VALIKOIMASTA SE TARKOITUKSENMUKAISIN

RautaPrismassa halutaan olla varmoja myös 
siitä, että asiakkaan itse valitsema tuote on 
juuri haluttua käyttötarkoitusta vastaava.

- Se selviää kysymällä tarkempia tietoja 
kohteen remontista tai rakennusvaiheesta, 
Kivimäki toteaa.

- Meidän laajasta valikoimastamme asia-
kas ei aina välttämättä pysty itse valitsemaan 
sitä tarkoituksenmukaisinta. 
Kivimäki korostaa, että ammattitaitoinen 
henkilökunta on paikalla koko laajojen auki-
oloaikojen ajan. 
Myös nykyinen maailmantilanne on Rauta- 
Prismassa otettu huomioon.

- Pidämme asiakkaamme tietoisina tuot-
teiden saatavuuksista ja toimitusajoista par-
haan tietomme mukaan, Kivimäki lisää.

Ei senttiäkään ylimääräistä
S-Business Rautatili ja S-Business -kortti 
ovat täysin maksuttomia. Ylimääräisiä kuluja 
ei ole.

- Laskusta ei peritä laskutuslisää, kun 
laskun ottaa sähköpostiin tai verkkolaskuna, 
Ranta-Lassila sanoo. 
S-Business -korttia pystyy hyödyntämään 
kaikissa S-ryhmän toimipaikoissa ja ostoista 
saa alennusta.

- Tankkaukset, autonpesut, päivittäista-
varakauppa, ravintolat, hotellit, Ranta-Lassi-
la luettelee esimerkkejä.
Ostotapahtumat tilastoituvat Manager-pal-
veluun, josta asiakas pystyy helposti tarkas-

telemaan omia ostojaan.
- Yritysasiakasta se helpottaa myös mah-

dollisissa edelleenlaskutuksissa.
- Asiakkuus tarjoaa ammattirakentajille ja 
-remontoijille hyvät palvelut, Ranta-Lassila 
korostaa.  
Asiakas voi hyödyntää lisäksi kätevää S-Busi-
ness mobiilisovellusta, jossa ostoja voi seura-
ta reaaliaikaisesti ja lisätä ostotapahtumille 
selitteitä, jotka tulostuvat myös laskulle. Pal-
velusta löytyy lähin S-ryhmän toimipaikka, ja 
yhteys S-Business -asiakaspalvelun chattiin 
on helposti saatavilla.

KYSY LISÄÄ:

RAUTAPRISMAN PALVELUISTA:

JARI KIVIMÄKI
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, RAUTAPRISMA
PUH. 010 764 6081
 (0,0835 €/PUHELU + 0,1209 €/MIN)

JARI.A.KIVIMAKI@SOK.FI

 S-BUSINESS -KORTISTA JA RAUTATILISTÄ:

TIMO RANTA-LASSILA
MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, S-BUSINESS
PUH. 050 410 0841
TIMO.RANTA-LASSILA@SOK.FI

TIMO ON ARKISIN TAVATTAVISSA 
HYLLYKALLION PRISMASSA
S-PANKIN TILOISSA.



Ess Autotalo on nykyään osa kansain-
välistä Bosch Car Service -verkostoa. 
Se tarjoaa korkealaatuista ajoneuvojen 
huoltoa, kunnossapitoa ja korjauksia 
kaikille merkeille ja malleille.

BOSCH CAR -HUOLTOVERKOSTO TAKAA
LAADUN ESS AUTOTALON ASIAKKAALLE  

Jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju ja myyntijohtaja Juha Stenius uskovat, että laajentuneiden ja uusittujen toimitilojen myötä yhä 
useampi asiakas löytää tiensä Ess Autotaloon.

Halusitpa jatkaa ajamista sa-
malla autolla tai varmistaa hyvän 

jälleenmyyntiarvon, Bosch Car Servicen kymmenen koh-
dan tarkastus parantaa ajoturvallisuutta ja varmistaa, 
että auto on aina valmis arkikäyttöön. Tarkastuksessa et-
sitään mahdolliset viat uusimman vianetsintälaitteiston 
avulla ja myös korjataan ne asiakkaan näin haluttaessa.  
Ajoturvallisuus paranee, kun osaava korjaajamme tar-
kastaa:

ESS AUTOTALON 
NIKO LINDHOLM 
VASTAANOTTAA 

 BOSCH CAR SERVICE 
-HUOLTOON KAIKKIA 
AUTO-MERKKEJÄ JA 

MALLEJA.

TEKSTI: OUTI MYLLYMÄKI KUVA: SAMU LEHTINEN

10  kohdan 
tarkastus:

RENKAAT

VALOT

ALUSTAN

ÄÄNITORVEN
JARRUT

TUULILASIN- 
PYYHKIMET

AKUN

NESTEET

ILMASTOINTI- 
JÄRJESTELMÄN

SÄHKÖ- 
JÄRJESTELMÄT

Ess Autotalon myyntijohtaja Juha Stenius ja jälkimarkki-
nointipäällikkö Ari Harju katselevat tyytyväisinä laajen-
tunutta työkenttäänsä. Uudistus toi huollolle 800 neliötä 

lisätilaa ja paransi monella muullakin tavoin Ess Autotalon pal-
veluvalmiutta. Esimerkiksi palvelutiski ja katsastus muuttivat 
huollon viereen.

– Merkittävä juttu on se, että liityimme maaliskuussa arvos-
tettuun Bosch Car Service -verkostoon. Tämä on meille hieno 
juttu myös näkyvyyden kannalta. Ketjuun kuuluminen on asiak-

kaalle yksi laadun tae, Harju vakuuttaa.
Myös myyntijohtaja Stenius pitää tärkeänä, että Ess Autotalo 

 on osa maailmanlaajuista huoltoverkostoa.
– Tämä tuo lisäarvoa koko Ess Autotalolle. Nyt pystymme 

korjaamaan kaikkia automerkkejä hyödyntämällä verkoston 
viimeisintä tietotaitoa ja ohjelmistoja.

Bosch Car Service -palveluverkostossa on yli 15 000 val-
tuutettua korjaamoa 150 maassa. Harju kertoo, että heillä 
ammattilaisten palvelut kattavat kaiken autoon tarvittavan 

katsastuksesta, huollosta ja korjauksista aina kustomoituihin 
jälkiasennuksiin. Lisäksi valmistajan takuu säilyy kaikilla auto-
merkeillä.

Kattavaa palvelua auton elinkaarelle
Ess Autotalo erottuu edukseen Seinäjoella myös sillä, että se 
tarjoaa ainoana toimijana samoissa tiloissa huollon ja katsas-
tuspalvelun. Lisäbonuksena on lähellä sijaitseva Hyllykallion 
Prisma, jossa voi viettää katsastuksen tai pienten huoltokorjaus- 
ten ajan ostoksilla tai herkuttelemalla Ravintolamaailmassa.

– Suunnitelmissa on vahvistaa yhteistyötä palvellaksemme 
asiakkaitamme entistä monipuolisemmin. Esimerkiksi Prisman 
parkkipaikalla voisi olla muutama Ess Autotalon asiakasruutu. 
Avaimet voisi jättää Prisman infopisteeseen, ja henkilökuntam-
me noutaisi auton sieltä naapurista meille huoltoon tai katsas-
tukseen, Stenius visioi.

Hän kertoo, että vaihtoautokauppa on ollut kevään aikana 
vilkasta ja sähköautojen buumi vain kiihtyy. Ess Autotalossa oli 
maaliskuussa Peugeot-tarjouskampanja, jossa myytiin neljäs-
sä päivässä 40 uutta autoa.

– Kysyntää kyllä on ja erityisesti täyssähköautot kiinnos-
tavat kovasti. Pikkuhiljaa ihmiset ovat oivaltaneet, että vaikka 
sähköauton hankintahinta on korkeampi, niin käyttökustan-
nukset ovat huomattavasti pienemmät.

Stenius on myös huomannut, että kyselyjä on tullut entistä 
enemmän yksityisautojen leasing-palvelusta.

– Se on monelle hyvä vaihtoehto ja tarjoaa huoletonta aja-
mista uudella autolla, hän suosittelee.



OHJELMA  
JA LISÄTIEDOT

www.tangomarkkinat.fi

LIPUT TANGOHUMUUN

ARJA KORISEVA  |  TUURE KILPELÄINEN & KAIHON KARAVAANI  |  JARI SILLANPÄÄ 
SUVI TERÄSNISKA  |  KYÖSTI MÄKIMATTILA  |  ERIN  |  TEEMU ROIVAINEN  |  EPPU NORMAALI 

SAIJA TUUPANEN  |  SAMULI EDELMANN  |  MATTI JA TEPPO  |  ERIKA VIKMAN 
VIRVE ROSTI, FREEMAN & MENNEISYYDEN VANGIT 

... ja monia muita!

Lisäksi huimia konserttietuja!

3 pv lippu 120 €  
44 €

130 € 
 

49 €

S-Etukortilla Norm.

1 pv lippu  
(to-la)

Edun lisäksi  
ei bonusta.

TANGOKATU

Lisäksi huimia  
konserttietuja!

OSTA OMAT LIPPUSI NYT!

KUULETKO TANGON KUTSUN?

 KNIPI  ANNE MATTILA
ERJA LYYTINEN    IRINA    ANTTI RAILIO
ANITTA AHONEN   JOHANNA TOHNI   RIKU SUOKAS

FLUTE OF SHAME JA MONIA MUITA!

LISÄTIETOA WWW.VPF.FI

S-ETUKORTILLA 1 PV LIPPU 38€* (Norm. 40€) JA 2 PV LIPPU 70€* (Norm. 75€). 
 

*ASIAKASOMISTAJANA SAAT ALENNUSTA YHDEN- JA KAHDEN PÄIVÄN FESTIVAALILIPUISTA
OSTAESSASI LIPUT PORTILLA TAI KESÄÄ KAUPPAKADULLA -TAPAHTUMASSA.



RACE & ROCK KLASSIKKO VUODESTA 2004

APULANTA / TEHOSEKOITIN 
HALOO HELSINKI! / THE RASMUS / SANNI
TEFLON BROTHERS  /  KLAMYDIA  /  JANNIKA B  /  PORTION BOYS   

NELJÄ RUUSUA  /  DIANDRA  /  MICHAEL MONROE  /  POPEDA 
ATOMIROTTA  /  ELLINOORA  /  MIKAEL GABRIEL  /  J. KARJALAINEN  

PETRI NYGÅRD  /  RESSU REDFORD   /  ARTTU WISKARI 
REINO NORDIN  /  HAPPORADIO

Seinäjoki 
14.-17.7.2022

www.vauhtiajot.fi

 SM-Rataluokat / LEGENDS Festival / The Gran Turismo / V8 Thunder  
 V1600 / BMW Xtreme / Suosittu Vauhtiajot BATTLE / Monster show  

Drifting / Supermoto / Näyttelyt sis. Euro Tuning , V8 / Monster-kyyditys 5€   
Rallycross Supercar -näytös / Fouga-hävittäjä 2-taitolentonäytös KA
TU
- 

R
A

D
A

LL
A

: SUOMEN SUURIN MOTORSHOW + AIRSHOW

 LIPUT:    S-ETU*   Norm. 
1 pv festarilippu   64 €  69 €
2 pv festarilippu   92 €  99 € 
3 pv festarilippu  109 € 119 € 
3 pv Guest-passi   149 €  159 € 
2 pv ratalippu   28 €  30 €

  *Etuhinnat vain S-Etukortilla.  Edun lisäksi ei Bonusta.

Ennakkoliput myynnissä Ticketmaster, Tiketti 
ja Seinäjoen ABC-liikenneasema.

S-etu voimassa:  
Ticketmaster & Tiketti 8.7. saakka,
ABC Seinäjoki 13.7. saakka.


