
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas resultat är din 
och våra övriga ägarkunders förtjänst. Därför 
betalar vi återbäring av överskottet till dig 
Du får med andra ord mer pengar tillbaka på  
de inköp du har gjort inom ditt handelslag. 
Utöver Bonus. 

Vi betalar återbäring av överskottet 
till ditt S-Konto 22.6.2022.  
Återbäringen är 1 % av beloppet  
av de bonusköp som registrerades 
med S-Förmånskort inom Eepee 
under fjoråret.

TACK FÖR ATT DU ANVÄNDER 
VÅRA TJÄNSTER!

NU BETALAS
3 MILJONER EURO
TILL ÄGARKUNDERNA I EEPEE!

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas 

JUNI 2022

EGNA SIDOR



Enligt ett beslut som fattades den 26 april 2022 av full-
mäktige för Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa vid full-
mäktiges vårmöte, betalar Eepee en överskottsåterbä-

ring på en procent till sina ägarkunder. Återbäringsprocenten 
för överskottet höjdes från 0,5 procent till 1 procent. 

Återbäringsöverskott på en procent betalas till Eepees 
ägarkunder på deras bonusköp under år 2021 på Etelä-Poh-
janmaan Osuuskauppas verksamhetsställen. För Eepees 
ägarkunder innebär detta en överskottsåterbäring på över tre 
miljoner euro för i fjol.  

Överskottsåterbäringen grundar sig på bonusköp från de 
verksamhetsställen som ägs av ägarkundens eget handelslag. 
I grunden för överskottsåterbäringen räknas inte bonusköp på 
andra handelslags verksamhetsställen, SOK:s enheter eller 
från S-gruppens samarbetspartner. Återbäringen av över- 
skott betalas på ägarkundernas S-Konton den 22 juni 2022. 

Med sommar i sinnet  
Vår juni månads Egna Sidor-tidning utstrålar semesterkäns-
la. Jag hoppas att den ger dig intressant läsning och tips för 
sommaren. När sommarevenemangen igen fyller Seinäjoki 
och de närliggande kommunerna, bjuder våra hotell på sitt 
bästa. Boka ditt rum i god tid och kom och njut av stadens 
sommarenergi! 

På Prisma Hyllykallio har en ny Outdoor-avdelning som 
fått sin inspiration av naturboomen öppnats. På avdelningen 
hittar du allt möjligt för utomhusäventyr. Har du redan besökt 

den upplevelserika avdelningen? Avdelningen är en plats där 
det är enkelt att börja en naturhobby. 

Ess Autotalo är nu i toppform när det omfattande utbygg-
nadsarbetet är klart. Vid sidan av det extra utrymmet har även 
funktionaliteten och kvaliteten förbättrats: Att man anslutit 
sig till servicenätverket Bosch Car Service är en betydande 
förstärkning. Det är verkligen praktiskt när försäljning, service 
och besiktning är tillgängliga under samma tak. Och i närhe-
ten finns Prisma, där man under bilservicen eller besiktningen 
kan gå och shoppa eller äta. 

Också i S-mobil hittar du allt möjligt trevligt för sommaren. 
Det lönar sig särskilt att följa upp våra månatliga förmåns-
kuponger i avsnittet Min egen butik. Utöver butik och bank 
finns det också mycket mer i appen, och det är en god idé att 
ta del av de många möjligheterna som de digitala tjänsterna 
erbjuder. Och testa på att tanka i ABC-mobil, det är verkligen 
praktiskt och säkert när du inte behöver ta fram bankkortet 
på tankstationen. Visste du förresten att du också kan betala 
med MobilePay hos S-gruppen? 

Med ljusa högsommarhälsningar,  

Tuula Rajala
kundrelationsdirektör 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

S-mobil

LADDA NER  
GRATISAPPEN S-MOBIL

1. 2. 3.

S-kanava.fi
Ägarkundernas 

webbplats 
Du kan bl.a. kontrollera ditt 

ägarkundshushålls bonussaldo, 
uppdatera dina kontaktuppgifter, 

hantera ditt ägarkundshushåll 
och prenumerera på intressanta 

nyhetsbrev.

MobilePay
Betala mobilt i S-gruppens  

butiker och samla 
samtidigt Bonus och 

betalningssättsförmån!

Ladda ner MobilePay från din 
appbutik och aktivera Bonus i 

avsnittet för stamkundsprogram 
i appen.

Ladda Logga in Använd och 
 få förmåner

Butikens och bankens 
tjänster och så mycket 
mer i en och samma app
Bonus Se hur mycket Bonus du har 
samlat och hur mycket du kommer 
att få.  

Förmåner och tips  Förmåner och 
förmånskuponger riktade till just dig.

Kvitton på inköp   
Kassa- och garantikvitton i förvar 
i ett elektroniskt kvittoarkiv.

Mina köp  Granska dina köp enligt 
produktgrupp, produkt,  
inköpsställe och tidpunkt.  
Gör hälsosamma och hållbara  
val t.ex. med hjälp av kalkylat- 
orerna för inhemskt ursprung, 
koldioxidavtryck och näringsämnen.
Jämför priserna på dina  
matinköp mellan olika butiker 
med Prisjämföraren.
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HÄLSNINGAR FRÅN HANDELSLAGET

DUBBELT SÅ MYCKET ÖVER-
SKOTTSÅTERBÄRING TILL 
EEPEES ÄGARKUNDER  
Till Eepees ägarkunder betalas en överskottsåter-
bäring på över tre miljoner euro för bonusköp som 
gjorts i Eepee i fjol. Beloppet är dubbelt så stort 
som i fjol. 



I Eepees hotell är förväntningarna höga då 
många festevenemang igen börjar här i sta-
den igen. Hotelldirektör Merja Kivioja och 

Revenue Manager Suvi Vaismaa är glada att 
festivalerna börjar igen, äntligen får folk kom-
ma hit igen efter att ha väntat i ett par år.

- Sommarens säsong börjar med evene-
manget Ilmajoki Musikfestival som pågår sam-
tidigt med VM i Österbottens Rally. Så har vi 
Provinssi Rock, Tangomarknaden och Vauhti-
ajot, säger Kivioja.

Och i augusti har vi Solar Sound Festival, på-
minner Vaismaa som styr hotellets kapacitets- 
gränser.

En avsevärd del av våra kunder är idrottsfö-
reningar. Det riksomfattande ungdomslägret 
för Finlands Bobollsförbunds 100-årsjubileum 
arrangeras i juli i Seinäjoki, och stora golfeve-
nemang syns också som trevliga efterfråges-
toppar i hotellbokningarna.

Kivioja berättar att även konferenskunderna 

Efter två år av stillsammare 
liv är det dags att igen njuta 
för fullt av sommaren. Ee-
pee har förberett sig inför 
resesäsongen bl.a. med att 
tillverka 39 hotellrum av 
Superior-X-klass och egen 
bastu i Lakeus. 

LAKEUS FÖRNYADE 
SINA TRE HÖGSTA 
VÅNINGAR 

En hotellsvit är alltid en succé under sommaren 

så småningom har återvänt och ordnar stora 
tillställningar. 

- Jag hoppas att vi någon gång kommer att 
få internationella konferenser i Seinäjoki och 
därmed fler utländska inkvarteringsgäster, sä-
ger hon.

En gnutta brunt och rustik känsla

Planeringen av renoveringen av de tre översta 
våningarna av Original Sokos Hotel Lakeus fick 
en snabb start i fjol, då den långa koronavågen 
tuktade turistströmmarna. Det bestämdes 
då att det nu om någonsin är rätt tidpunkt att 
renovera de 39 hotellrummen med tillhörande 
bastu i SuperiorX-klass.

- Till Lakeus (Slätten) byggdes tre tilläggs-
våningar år 2007, dvs. femte, sjätte och sjunde 
våningarna. Det var nu en bra tid att uppdatera 
rummen som har tjänat i 15 år, säger Kivioja.

Eva-Marie Eriksson, expert på hotell- och 
restaurangdesign i Hotellet Fyran, blev om-
bedd att bli designer. Hon har även planerat de 
111 hotellrum som renoverats i Lakeus mellan 
2012 och 2014. Förhoppningen var att resten 
av rummen nu skulle få samma ansiktslyftning. 

- I genomförandet syns en hembygdskänsla 
som hör starkt till varumärket Lakeus, bland an-
nat beställdes skrivbord som efterliknar stug- 
bord i hotellrummen av en lokal möbeltillver-
kare från det egna landskapet, berättar Kivioja.
- Huvudfärgen är gråskalad och en bit kamel- 
brun, beskriver Vaismaa. 

Hotellchef Merja Kivioja gläder sig över att sommarevenemangen 
åter fyller Eepes hotell. De renoverade rummen i Lakeus blev lämpligt 
färdiga till Lauri Tähkäs konsert i början av juni.



Suvi Vaismaa och Merja Kivioja välkomnar sommargäster för 
att se hur fina rummen är.

Merja Kivioja, som har arbetat länge i branschen, berättar 
för Suvi Vaismaa att i synnerhet pendlarnas önskemål har 
förändrats under årens lopp. Festligheterna har minskat i 
takt med att intresset är inriktat på möjligheterna att röra 
sig nära hotellet. 

Revenue Manager Suvi Vaismaa blir entu-
siastisk när det gäller hotellstatistik. Ett 
turistproffs som har tjänat kunder i tio år 

tidigare tittar nu på hotellvärlden från ett annat 
perspektiv.

- Statistiken är fascinerande, det är spännan-
de att se hur hotellbokningar börjar leva i siffror. 
Hur snabbt situationen förändras och hur olika 
saker påverkar helheten, beskriver hon.

Enskilda hotellbokningar kommer nuförti-
den på kortare sikt, vilket gör lägesanalys och 
prognostisering ännu mer utmanande. På sam-
ma sätt prissättningen av rumspriserna, vilket 
är på Vaismaas ansvar. Hon rekommenderar att 
man bekantar sig med kundägarnas förmåner.

- När du bokar via sokoshotels.fi och loggar 
in som kundägare får du en rabatt på upp till 25 
procent på våra normalpriser, ångerrätt och na-
turligtvis Bonus. 

S-Card är ett stamkundsprogram för affärsre-
senärer på S-gruppens hotell och restauranger. 
Kortet kan användas på fler än 500 S-gruppers 
verksamhetsställen, förutom Sokos Hotell och 
Finlands Radisson Blu Hotell även på S-gruppens 
kedjerestauranger och ABC-trafikbutikers res-
tauranger.

- S-Cards stamkundsprogram är så utmärkt 
att om en arbetsresenär inte har det när han 
kommer till oss, så är det säkert att han har det 
när han åker härifrån, försäkrar Vaismaa. 

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI BILD: SAMU LEHTINEN

HOTELLRUMMEN 
HAR OCKSÅ
LEVANDE STATISTIK

Revenue Manager Suvi Vaismaas arbete är att 
tolka och förutsäga statistik. Hon njuter av att 
siffrorna berättar en egen resehistoria.



Den nya Outdoor-avdelningen erbjuder allt med tanke 
på vistelse mitt i naturen. Försäljarna Minna Mäkiranta 
och Harri Siikala i Prisma Hyllykallio hoppas att den 
vildmarksinriktade avdelningen kommer att inspirera 
kunderna till naturintressen.

GÅ PÅ UTFLYKT 
VIA
PRISMA  

I Prisma i Hyllykallio har man i vår skapat 
en Outdoor-avdelning som inspirerar till 
motion och att röra på sig. Det är erbju-
der ett alternativ med låg tröskel för att 
starta nya naturäventyr.

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI BILD: SAMU LEHTINEN

Man får syn på den nya Outdoor-avdel-
ningen på Prismas varusida på långt 
håll. De träklädda butiksmöblerna och 

de produkter som placeras där lockar kunder-
na att utforska allt som finns tillgängligt för 
äventyr i naturen.

Minna Mäkiranta, försäljningschef för 
Prisma Hyllykallios klädsel, berättar att den 
nya avdelningen är en plats med låg tröskel för 
att starta allt populärare campingaktiviteter.

- Det är lättare att köpa kläder, skor och 
tillbehör som lämpar sig för jogging, camping 
eller fiske i naturen, till exempel i samband 
med matköp. 

S-gruppens har under våren lanserat Out-
door-avdelningar i enlighet med kundernas 
önskemål. Sortimentet har utvidgats med nya 
tekniska produkter .

- I Outdoor finns toppprodukter av hög kva-
litet som lämpar sig för olika typer av friluftsliv 
och som tål hårdare väderförhållanden. Våra 
säljare hjälper vid behov till med val av lämp-
liga accessoarer och redskap, lovar Mäkiranta.

Allt du behöver finns nära
Harri Siikala, försäljningschef för Prisma Hyl-
lykallios underhållnings- och sportavdelning, 
tror att en vildmarksavdelning stärker kun-
dernas intresse för friluftsliv. Från deras av-
delning flyttades bland annat fiskeredskapen 
dit. I Outdoor finns också ett brett utbud av 
tält, sovsäckar och hängmattor, och det finns 
även utflyktsrätter, ryggsäckar och knivar. 
Cyklar finns i grannavdelningen.

- Att röra sig i naturen har ökat på grund av 
koronan och entusiasmen tycks öka hela ti-
den. Nu har vi en upplevelserik avdelning där 
vi kan svara på kundernas efterfrågan, Siikala 
gläder sig. 

Mäkiranta har också lagt märke till förän-
dringar i naturförhållandena i sin närmaste 
omgivning: allt fler av hennes medarbetare är 
entusiastiska över naturens många möjlighe-
ter. I dag är närturismen livlig och Lapplands 
förtrollning har öppnat sig på ett helt nytt sätt 
åt Mäkiranta.

Förut reste jag bara på vintern till Lappland. 
Nu har jag märkt att det är ett underbart se-
mestermål under alla årstider. 

- Intressant är också att ta en joggingtur 
eller cykla på de nya bostadsområdena i Sei-
näjoki, där goda friluftsleder har byggts. För 
att inte tala om landskapet där det finns mån-
ga naturupplevelser, fortsätter Mäkiranta.

Minna Mäkiranta berättar att fler tekniska produkter av hög kvalitet har lagts till i sortimentet. 
Den som rör sig i naturen bör välja ljusa färger, de hjälper till att urskiljas i terrängen. Detta är till 
nytta bland annat i en nödsituation.



Ensamföretagare uppskattar 
att små och stora kunder är 
likvärdiga. 

Rabatter, förmåner och slutet på kvittod-
jungeln. Allt detta erbjuder det kostnadsfria 
S-Business Järnvarukontot företag. Tjäns-
ten inkluderar också ett S-Business-kort 
som ger förmåner och rabatter till S-grup-
pens alla tjänster.  

Företagaren Jukka Ojavainio från Ala-
järvi har byggt många egnahemshus för 
försäljning. Det hus som han för närva-

rande bygger kommer att bli färdigt under 
sommaren. På hösten börjar nästa projekt, 
ett parhus.  
Ojavainio är mycket nöjd med att vara S-Bu-
siness-kund liksom överlag med Prisma Rau-
tas tjänster. 

- Personalen på Prisma Rauta i Hyllykallio 
är fantastisk och har en utmärkt kompetens, 
säger Ojavainio. 

- Och nog påverkar priserna mina kundre-
lationer, tillägger han. 

En utmärkt upphämtningspunkt 
Företagaren har inte lämnats ensam när 
problem har uppstått.  

- Jag har alltid fått hjälp när jag har behövt 
det. 

- Om hjälp eller information inte genast 
finns att tillgå, tar personalen reda på, berät-
tar Ojavainio. 
Ojavainio har fått så många bekanta bland 
Prisma Rautas personal att det också därför 
är enkelt att handla där. 
Prisma Rauta levererar en del varor direkt till 
Ojavainio på byggarbetsplatsen, men han 
hämtar också en hel del varor själv. 

DET HAR ALLTID FUNNITS 
HJÄLP VID BEHOV

KVITTODJUN-
GELN ÄR LÄTT 
ATT UNDVIKA 

- Här finns en alldeles lysan-
de upphämtningspunkt, beröm-
mer Ojavainio den varma hallen. 

- Hämtningen går alltid snabbt 
och bekvämt. Det har stor betydelse 
hur länge jag är borta från byggarbet-
splatsen. Arbetet framskrider inte när jag 
är borta. 
Ojavainio är glad över att små och stora kun-
der är likvärdiga i Prisma Rauta i Hyllykallio. 

Ofantligt produktsortiment 
Ojavainio har aldrig behövt leta efter produk-
ter med ljus och lykta. 

- Produktsortimentet är helt fantastiskt 
här. De mest otroliga saker finns direkt på 
hyllan. 
Kunder på byggnadssidan behöver nästan all- 
tid hjälp av en försäljare. 

- Försäljarna måste ha bred kunskap om 
saker och ting, och det har de. Det finns stora 
skillnader mellan butiker i branschen när det 
gäller produktkunskap, säger Ojaniemi. 

- Om de inte har någon aning, märker man 
det snabbt. 
Ojavainio är nöjd med Prisma Rautas läge in-
vid de stora vägarna i Hyllykallio. Därtill gillar 
han de nuvarande tidiga öppettiderna.  

Byggarbetsplatsen kallar 
Den här gången har Ojavainio hunnit till fru-
kosten på Prisma Rautas byggdagar.  

- Innan jag återvänder till byggarbetsp-
latsen köper jag med mig fogbruk och en del 
trävirke. 
På byggarbetsplatsen håller man nu på med 
ytor inomhus. Utvändig panelning är nästa på 
tur. 

- Materialet kommer om några veckor. Se-
dan börjar ett hus på omkring 140 kvadratme-
ter vara färdigt för försäljning. 

Alla kan fylla på hyllor. Men 
Prisma Rautas professio-
nella personal har mycket 
mer att erbjuda. 

TEXT: HANNELE NORJA BILD: SAMU LEHTINEN

Försäljningschef Jari Kivimäki vet vilka 
fyra saker som särskilt utmärker Prisma 
Rauta i Hyllykallio. 

- Kompetent service, uppvärmd lager- och 
hämtningshall, konkurrenskraftiga priser och 
allmän prydlighet, sammanfattar Kivimäki. 
Kivimäki berättar att de får mycket feedback 
om det sistnämnda. 
Den varma hämtningshallen å sin sida ger 
kunden möjlighet att lasta sina inköp i skydd 
från vädret. 

- Hämtningstjänsten är snabb och be-
kväm. För byggaren har det stor betydelse hur 
länge hen är borta från byggarbetsplatsen, 
säger Kivimäki. 

Kompetens finns alltid på plats 
Kivimäki försäkrar att Prisma Rauta-butiken 
bär ansvaret för sin försäljning. 

- Vår professionella personal vet vad de 
säljer. Våra anställda har arbetat länge med 
järnhandel. De flesta har praktisk erfarenhet 
av både byggande och renovering på fritiden, 
vilket medför att de också har personlig erfa-
renhet av produkterna och deras egenskaper. 
På Prisma Rauta vill man också vara säker på 
att den produkt som kunden själv väljer exakt 

S-Business försäljningschef Timo Ran-
ta-Lassila tar upp ett svart kort ur fic-
kan. 

- S-Business Järnvarukonto är ett före- 
tagskonto till S-gruppens järnhandlar. S-Bu-
siness-kortet ger företagen omfattande 
förmåner till alla S-gruppens mer än 1 600 
verksamhetsställen och tjänster, berättar 
Ranta-Lassila. 
S-Business Järnvarukontot och -kortet ger 
företagare en möjlighet att bli av med kvit-
todjungeln. Ranta-Lassila gissar att det är 
den största lättnaden för kunderna. 

- Kunden får en momsavdragsgill faktura 
för alla sina inköp inom det faktureringsinter-
vall som kunden önskar. Fakturan innehåller 
all information som revisorn behöver, preci-
serar Ranta-Lassila. 

MED YRKESKUNSKAP HITTAR MAN DEN RÄTTA 
PRODUKTEN I ETT STORT SORTIMENT 

motsvarar den avsedda användningen. 
- Det får du reda på genom att fråga mer 

om renoveringen av ett hus eller byggnads- 
skedet, konstaterar Kivimäki. 

- Kunden klarar inte nödvändigtvis av att 
själv välja den mest lämpliga produkten i vårt 
breda sortiment.  
Kivimäki betonar att professionell personal 
finns på plats under hela de långa öppettider-
na.  
Det aktuella världsläget beaktas också i Pris-
ma Rauta. 

- Vi informerar våra kunder om tillgången 
på produkter och leveranstider så gott vi kan, 
säger Kivimäki. 

Inte en cent extra 
S-Business Järnvarukontot och S-Busi-
ness-kortet är helt avgiftsfria. Det finns inga 
extra kostnader. 

- Faktureringstillägg tas inte ut när faktu-
ran skickas via e-post eller som nätfaktura, 
säger Ranta-Lassila.  
S-Business-kortet kan användas på alla 
S-gruppens verksamhetsställen och inneha-
varen får rabatt på sina inköp. 

- Tankning, biltvätt, dagligvarubutiker, 
restauranger och hotell, räknar Ranta-Lassila 
upp. 
Inköpstransaktionerna statistikförs i Mana-
ger-tjänsten, där kunden lätt kan granska 
sina inköp. 

- Det underlättar för företagskunden ock-
så vid eventuella vidarefaktureringar. 

- Tjänsten erbjuder bra service för proffs 
som arbetar med byggande och renovering, 
betonar Ranta-Lassila.   
Kunden kan dessutom dra nytta av den be- 
kväma S-Business-mobilappen, där hen kan 
följa sina inköp i realtid och lägga till förkla-
ringar till inköpstransaktioner, som även kan 
skrivas ut som faktura. I tjänsten hittar du 
det närmaste av S-gruppens verksamhets- 
ställen och det är enkelt att kontakta S-Busi-
ness-kundtjänsten via en chatt. 

FRÅGA MER OM:

RAUTAPRISMAS TJÄNSTER:

JARI KIVIMÄKI
FÖRSÄLJNINGSCHEF, RAUTAPRISMA
TFN 010 764 6081
(0,0835 €/SAMTAL + 0,1209 €/MINUT) 
JARI.A.KIVIMAKI@SOK.FI

 S-BUSINESS-KORT OCH JÄRNVARUKONTO:

TIMO RANTA-LASSILA
FÖRSÄLJNINGSCHEF, S-BUSINESS
TFN 050 410 0841
TIMO.RANTA-LASSILA@SOK.

TIMO ÄR ANTRÄFFBAR VARDAGAR
PÅ S-BANKENS VERKSAMHETSSTÄLLE
PÅ PRISMA HYLLYKALLIO.



Ess Autotalo är idag en del av det inter-
nationella Bosch Car Service-nätver-
ket. Ess Autotalo erbjuder högklassig 
service, underhåll och reparation av 
fordon av alla märken och modeller. 

BOSCH CARS SERVICENÄTVERK GARANTERAR 
KVALITET FÖR ESS AUTOTALOS KUNDER   

Eftermarknadschef Ari Harju och försäljningschef Juha Stenius tror att allt fler kunder kommer att hitta sin väg till Ess Autotalo som 
en följd av att verksamhetslokalerna utvidgats och renoverats. 

Oavsett om du vill fortsätta köra samma bil eller se till att 
det har ett bra återförsäljningsvärde, kommer kontrollen 
av Bosch Car Services tio punkter att förbättra din bils 
körsäkerhet och se till att bilen alltid är klar för vardags-
bruk. Vid kontrollen spåras eventuella fel med hjälp av se-
naste felsökningsutrustning och felen rättas till om kun-
den så önskar. Körsäkerheten förbättras när vår skickliga 
reparatör kontrollerar:

ESS AUTOTALOS 
NIKO LINDHOLM 
TAR EMOT ALLA 

BILMÄRKEN OCH 
MODELLER FÖR 

SERVICE AV BOSCH 
CAR SERVICE. 

TEXT: OUTI MYLLYMÄKI BILD: SAMU LEHTINEN

Kontroll av 10
viktiga punkter: 

UNDERLAGET

DÄCKEN

ELSYSTEMEN
LYKTORNA

BROMSARNA

TUTAN

BATTERIET

VINDRU- 
TETORKARNA

LUFTKONDITIONER-
INGSSYSTEMET

VÄTSKORNA

Juha Stenius och Ari Harju, försäljningschef för Ess Auto-
talo, ser med tillfredsställelse på sitt utvidgade arbetsfält. 
Reformen gav garageverksamheten 800 kvadratmeter 

extra utrymme och förbättrade även på många andra sätt ser-
viceberedskapen för Ess Autotalo. Till exempel flyttade service-
disken och besiktningen in bredvid garageverksamheten.

Det viktiga är att vi gick med i det prestigefyllda Bosch Car 
Service-nätverket i mars. Det här är också bra för oss när det 
gäller synlighet. Att tillhöra kedjan är en kvalitetsgaranti för 

kunden, försäkrar Harju. 
Även försäljningschefen Stenius anser att det är viktigt att 

Ess Autotalo ingått i ett globalt servicenätverk.
 Det här ger mervärde till hela Ess Autotalo. Nu kan vi repare-

ra alla bilmärken genom att använda nätverkets senaste kun- 
skapsbas och programvara.

Bosch Car Service har över 15 000 auktoriserade verkstäder i 
150 länder. Harju berättar att deras professionella tjänster täc-
ker allt som behövs för bilen från besiktning, underhåll och re-

parationer till anpassade eftermonteringar. Dessutom bevaras 
tillverkarens garanti för alla bilmärken.

Tjänster som förlänger bilens livslängd
Ess Autotalo utmärker sig också i Seinäjoki genom att som enda 
aktör erbjuda service och besiktning i samma lokaler. Den extra 
bonusen är den närliggande Prisma i Hyllykallio, där du kan till- 
bringa din tid under en besiktning eller en mindre reparation 
med att handla i butiken eller äta i Restaurangvärlden.

- Det finns planer på att stärka samarbetet för att tjäna våra 
kunder på ett mer mångsidigt sätt. Det kunde till exempel fin-
nas några reserverade kundrutor för Ess Autotalos kunder på 
Prismas parkeringsplats. Nycklarna kunde lämnas in vid Pris-
mas infodisk, och vår personal skulle hämta nycklarna och bilen 
till oss för service eller besiktning, visionerar Stenius.

Han berättar att bytesbilsaffärerna har varit livliga under vå-
ren och elbilarnas popularitet bara ökar och ökar. I mars hade 
Ess Autotalo en Peugeot-kampanj där 40 nya bilar såldes på 
fyra dagar.

- Det finns en efterfrågan, och speciellt elbilar är väldigt ef-
tertraktade. Folk har insett att även om elbilen har ett högre 
pris, är driftskostnaderna betydligt lägre.

Stenius har också lagt märke till att tjänsten för leasing av 
privatbilar har fått fler frågor än vanligt.

- Det är ett bra alternativ för många och erbjuder bekym-
mersfri körning med en ny bil, säger han.



PROGRAM OCH  
YTTERLIGARE INFORMATION

www.tangomarkkinat.fi

BILJETTER TILL  
TANGOFESTLIGHETERNA

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 

...och många andra!

Lisäksi huimia konserttietuja!

Biljett 3 dagar 120 €  
44 €

130 € 
 

49 €

med 
S-Förmånskort Norm.

Biljett 1 dag  
(to-lö)

Ingen Bonus  
utöver förmånen.

TANGOGATAN

Dessutom fantastiska  
konsertförmåner!

KÖP DIN BILJETT NU!

HÖR DU TANGON KALLA?

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

FLUTE OF SHAME OCH MÅNGA FLERA!

MER INFORMATION WWW.VPF.FI

MED S-FÖRMÅNSKORT BILJETT FÖR 1 DAG 38 €* (Norm. 40 €)
OCH BILJETT FÖR 2 DAGAR 70 €* (Norm. 75 €).  
 

*SOM ÄGARKUND FÅR DU RABATT PÅ FESTIVALBILJETTER FÖR EN OCH TVÅ DAGAR NÄR DU
KÖPER BILJETT VID PORTEN ELLER UNDER EVENEMANGET KESÄÄ KAUPPAKADULLA



RACE & ROCK En klassiker sedan 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

 Ban-FM i olika klasser / LEGENDS Festival / The Gran Turismo 
V8 Thunder / V1600 / BMW Xtreme / Populära Vauhtiajot BATTLE 

Monster show / Drifting / Supermoto / Utställningar inkl. Euro Tuning, V8  
Åktur i Monstertruck 5 € / Rallycross Supercar-uppvisning 

Fouga-jaktplan, flyguppvisning med 2 plan

FINLANDS STÖRSTA MOTORSHOW + AIRSHOW 16.-17.7. 

KVÄLLSREPERTOAR 14–16.7.

 BILJETTER:   

Festivalbiljett 1 dag    64 €  69 €
Festivalbiljett 2 dagar    92 €  99 € 
Festivalbiljett 3 dagar   109 € 119 € 
Guest-pass 3 dagar    149 €  159 € 
Banbiljett 2 dagar   28 €  30 €

* Förmånspriser endast med S-Förmånskortet.  
Ingen Bonus utöver förmånen. 

Biljetterna säljs i Ticketmaster, Tiketti och  
ABC Seinäjoki. 

S-Förmånen gäller:  
På försäljningsställena Ticketmaster 
och Tiketti fram till 8.7 . 
På ABC Seinäjoki fram till 13.7. 

  S-Förmånen*      Norm.


