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I nyaste Mina sidor besöker vi Vimpeli för att höra vad Minttu 
Isoranta, som redan jobbar på S-market för fjärde sommaren 
funderar på. I sommar sysselsätter Eepee totalt 480 kund-

tjänstpersoner. Dessutom fick 282 ungdomar ett två veckor 
Bekanta dig och förtjäna-jobb för 14–17-åringar. Sommarjob-
bare är en viktig resurs för Eepee som avbytare och framtids-
byggare. Det har varit fint att se hur många av dem som söker 
sig till oss igen nästa sommar. För en hel del fast anställda på 
Eepee har karriären börjat med sommarjobb.

VÅR BUTIKSRESA fortsätter till S-market Alajärvi i grannbyn, 
där det kommer att ske en stor förändring under sommaren. 
Bruksvaruavdelningen har förnyats och samtidigt har sorti-
mentet utvidgats. S-market Alajärvis bruksvaruavdelning är 
som ett litet Prisma, det är värt att besöka butiken för att se 
vad den har att erbjuda.

I DET STÖRRE Prisma Hyllykallio händer det hela tiden. Den 
här gången berättar vi om Samla och skanna-tjänsten, som 
påskyndar inköpsresan. Har du redan testat hur bekvämt det är 
att skanna produkter direkt i din egen shoppingväska?

ESSI BAILLIE har flyttat från bankindustrin till bilvärlden och 
hämtar ny energi till Ess Autotalo. Även på sociala medier väl-
komnar den aktiva bilförsäljaren dig att provköra en elbil. Det 
är värt att gå på provkörning, även om köpet av en egen elbil 
ännu inte är aktuellt. Elbilsboomen accelererar nu så snabbt 
att saken kan bli aktuell tidigare än du kan ana. Under samma 
besök kan du utforska hemladdningsstationerna för elbilar, 
som också enkelt kan beställas från Ess Autotalo. 

VAR NOGA med att kolla S-mobilen för att se vilka fina fördelar 
vi nu har laddat upp till dig där.

Godalässtunder, 

Tuula Rajala 
kundrelationsdirektör
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

HÄLSNINGAR FRÅN HANDELSLAGET

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 kalkylatorerna 
för inhemskt ursprung, koldioxidav- 
tryck och näringsämnen.
Jämför priserna på dina matinköp 
mellan olika butiker med 
Prisjämföraren.

S-MOBIL
Butikens och bankens tjänster och så 
mycket mer i en och samma app

LADDA NER  
GRATISAPPEN S-MOBIL

1. 2. 3.

Ladda Logga in Använd och 
 få förmåner

EEPEE GAV 
762 UNGDOMAR 
SOMMARJOBB
”Var modigt dig själv och bemöt 
kunderna på gott humör och 
positivt. Du behöver inte vara rädd 
för misslyckanden, det är värt 
att lita på dig själv.” Så säger vår 
sommarjobbare Minttu Isoranta 
från Vimpeli i den här tidskriften. 
Den attityden räcker långt.
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Leende Minttu Isoranta är redan ett 
bekant ansikte på S-market Vimpeli. 
Minttu, som redan inlett sitt fjärde 

sommarjobb i butiken, fick genast bästa 
möjliga välkomstunder sin första arbets-
vecka.

– En kund sade till mig i kassan att jag 
kommit med sommaren, så underbart att 
se sommarjobbarna igen, säger Minttu. 

Minttu glädjer sig själv åt att se kun-
derna.

– I början var jag mest spänd över att 
stå i kassan, numera är det min favoritplats 
att utbyta nyheter med kunderna på, säger 
Minttu.

Var kom du på idén att söka just till 
detaljhandeln och S-market? 

– Det började med min prao i nionde 
klass. Jag och mina vänner tyckte att 
butiken kunde vara ett trevligt ställe, minns 
Minttu. 

Efter praoperioden fortsatte Minttu i det 
välbekanta S-market-programmet Bekan-
ta dig med arbetslivet och förtjäna. 

TEXT LIINA HAUTANEN BILDER JANI KAUNISTO

I Vindala märks sommarens ankomst 
på att det igen förs entusiastiska 
diskussioner om boboll mellan 
hyllorna på S-market. Ett annat 
lika säkert sommartecken är 
sommarjobbarna.

– Jag gillade verkligen atmosfären i 
butiken. Jag är social till naturen och gillar 
att umgås med människor. Jag vill ha ett 
gemenskapligt arbete, jag skulle inte trivas 
med att klippa gräset ensam, konstaterar 
Minttu.

Efter högstadiet fortsatte Minttu i 
gymnasiet. Arbetet på butiken har fortsatt 
varje sommar. Vintertid har Minttu kallats 
till arbetet vid behov. 

– Det har gjort det möjligt att arbeta 
bekvämt under studierna, jag har alltså 
kunnat plocka lediga arbetsturer själv, 
beroende på vad jag har haft på gymnasiet 
och när jag spelat korgboll. 

Lämpliga doser arbete 
och hobbyer
Minttu spelar korgboll i två lag. I nationella 
division 1 för flickor under 19 år i Ääne-
kosken Huima och i damligan i korgboll i 
Vimpeli, Vimpelin veto.

Hon har bra kunnat anpassa arbetet, så 
att spelresorna har varit lyckade.

– Attityden har varit riktigt positiv. 
Anpassandet av det egna programmet och 
arbetsturerna har skett flexibelt med både 
arbetsgivaren och arbetskamraterna. Det 
har gjort det möjligt att spela korgboll, men 
det har också funnits tillräckligt med jobb, 
berömmer Minttu.

– Förra sommaren hade vi till exempel 
en övningsturnering med Huima-laget i 
Nokia för att förbereda oss för säsongen. 
Jag fick ta ledigt från fredag till söndag och 
kunde delta. Korgboll är verkligen viktigt för 
mig, så jag uppskattar verkligen att ledig-
heterna har varit lätta och okomplicerade 
att ordna. Jag har också alltid kunnat följa 
med familjen på semesterresor. 

Arbetskamraterna viktiga
Butikens motiverande atmosfär har också 
varit viktig för Minttu. 

– Jag fick mycket självförtroende när 
jag märkte att de andra anställda litade på 
mig redan från första sommaren. Jag har 
också alltid tyckt att atmosfären alltid är 

väldigt motiverande för att lära mig och 
utvecklas, säger Minttu.

Hon har inte heller behövt vara rädd för 
misslyckanden.

– Det har alltid betonats att inget oå-
terkalleligt kan ske, att allt går att fixa. Man 
behöver heller aldrig göra saker ensam. 
Man kan alltid be andra om hjälp, säger 
Minttu.

Hon följer också med korgbollsspelen 
tillsammans med kollegor.

– Jag upplever inte att jag kommer 
till jobbet, utan till att träffa människor, 

kollegor och kunder och utbyta nyheter. 
Allt kretsar inte bara kring jobbet, utan vi 
är vänner och pratar också mycket om fri-
tiden. Det är trevligt att mina medarbetare 
också är intresserade av mina korgbolls-
historier, säger Minttu tacksamt om sina 
medarbetare.

Kundservice belönar
På sommaren väcks Vimpeli till liv av 
bobollsturister och stugbor. S-markets an-
ställda har fått mycket god respons från sin 
gladakundtjänst. Minttu välkomnar också 

alltid kunderna och pratar med dem.
– Det känns verkligt bra att lyckas pigga 

upp någons dag. Så här sätt får vi ju också 
glada kunder.

Det har skett några misstag.
– En gång flyttade jag en pall med 

drycker och en full colapall med en och en 
halv liters flaskor föll i golvet En plastflaska 
gick sönder på något sätt och snurrade på 
golvet och sprejade cola runt omkring. Det 
hände inget allvarligt, och världen rasade 
inte, men det blev städdags, minns Minttu 
med ett skratt.

I Vimpeli kommun, som har mindre än 
3 000 invånare, är butiken en viktig mötes-
plats.

– Många kunder pratar också med 
varandra i butiken. Det är många möten 
och folk pratar om allt möjligt i butiken. Det 
skapar en trevlig gemenskaplig atmosfär, 
säger Minttu.

På sommaren är i synnerhet boboll ett 
hett diskussionsämne.

–  Varje gång det är speldag hör man 
spekulationer om hur spelet kan gå och 
sedan efter matchen hör man reflektioner 
och beröm, skrattar Minttu.

Förra sommaren var Eepee matchvärd 
för ett Superpesis-spel. 

– Det var ett fint arrangerat evenemang, 
vi var i VIP-rummet och det fanns mat och 
allt, minns Minttu. 

Framtiden öppen
Även om Minttu är social, undrade hon när 
hon började jobba om hon skulle kunna ta 
hänsyn till alla kunder och om det skulle 
kännas naturligt. 

– Men det fungerade bra och hon vande 
sig snabbt. Jag var inte så spänd över arbe-
tet, för det erbjöds hjälp hela tiden och jag 
blev alltid ombedd att fråga, minns Minttu.

I sommar får Minttu vara spänd på re-
sultatet av antagningsproven till handels-
högskolorna. Det första alternativet bland 
studiestäderna är Tammerfors. Annars är 
framtidsplanerna fortfarande öppna.

– Jag skulle mycket väl kunna se mig 
själv på Eepee också, jag har trivts så bra. 
Men jag måste se vart livet leder mig, säger 
Minttu bestämt.

DU KOM MED 
SOMMAREN

Var modigt dig själv och bemöt kunderna 
på gott humör och positivt. Du behöver 

inte vara rädd för misslyckanden, det är värt att 
lita på dig själv.”
 Minttu Isoranta
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S-market Alajärvis bruksvaruavdel-
ning är störst bland Eepees buti-
ker, med ett omfattande utbud för 

många slags behov. Enligt butikschef Mika 
Ainonen är butiken lite som en Prisma i 
miniformat, då dess minimiutbud av pro-
dukter är av stormarknadsklass.

– Som nyhet har vi nu en ny Outdoor-av-
delning med kvalitetsprodukter för alla 
slags utomhusaktiviteter, säger han.

– Sportdrycker och kosttillskott har flyt-
tat närmare kassorna, där de är lättillgäng-

liga, tillägger biträdande chef Marianna 
Viirumäki.

I juni hade S-market en exklusiv rea för 
att bli av med utgående produkter.

– Exempelvis datorspel och cd-skivor 
belastar utbudet i onödan. Tiden har gått 
dem förbi, säger Mika.

Enligt Marianna kommer förnyelsen av 
butiken att pigga upp arbetsdagarna. 

– Vi kommer lätt undan, då förändrings-
arbetsguppen gör det största jobbet, säger 
han. 

Förändring hela sommaren
Gruppchef Kimmo Mylläri, som ansvarar 
för Eepees förnyelseprojekt och inredning, 
berättar att renoveringen av bruksvaruav-
delningen kommer att kräva fyra måna-
ders arbete. Förändringsarbetsgruppen 
går igenom urvalet och gör nödvändiga 
arrangemang.

– Utrymmet är detsamma, men varorna 
byter plats och i många varugrupper er-
sätter vi produkter. Världen förändras och 
butikens sortiment anpassar sig däref-

S-MARKET ALAJÄRVI ÄR SOM 
EN PRISMA I MINIFORMAT
Under sommaren genomgår S-market Alajärvi en uppfräschning. Den största 
omställningen har skett på bruksvaruavdelningen, där det skett en omfattande 
förnyelse av sortimentet och skyltningen. Dessutom kommer butikens 
väggar att få en fräsch ny yta och ett utseende i linje med det nuvarande 
S-marketkonceptet.
TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILDER SAMU LEHTINEN

GALLUP
Hur påverar förnyelsen?

Jenna Alanen
 – Butiken blir definitivt en fin S-market 
när den är klar. Jag är förvånad över hur 
bra klädsortimentet passar mig.

Vuokko Laitinen
– Här finns alltid allt. Nu har det varit 
pinsamt att reaprodukterna har varit så 
synliga i butiken. Jag faller ofta till föga 
för dem.

Hannu Mikael Ojala
– Jag kommer hit för att göra inköp från 
Lapposidan, det är den närmaste av de 
här stora butikerna till mitt hem. Jag 
har inte hunnit sätta mig in i förnyelsen, 
hoppas att den blir bra.

Iia Snellman har turnerat 
med sin arbetsgrupp på 
Eepees verksamhets-
ställen för att göra plats för 
förändringar.  

ter. Dessutom förnyar vi möblerna på 
bruksvaruavdelningen, konstaterar han.

Enligt Iia Snellman, som arbetar 
som projektledare för förändringsgrup-
pen, har förnyelsearbetet på S-market 
Alajärvi förlöpt som planerat.

– Bruksvaruchef Päivi Rantala har 
varit till stor hjälp i praktiska arrang-
emang. Jag gillar verkligen att jobba 
på Eepees olika verksamhetsställen. 
Personalen och kunderna är alltid så 
vänliga, berömmer han.

Resten av S-market fräschas upp 
genom att måla väggarna i färger som 
överensstämmer med dagens S-mar-
ketkoncept. Liknande uppfräschning 
av ytor har tidigare utförts i S-market 
Jouppi. Ett par andra uppfräschningar 
på Eepees S-Market är att vänta nästa 
år.

Mika Ainonen och Marianna Viirumäki följer nöjt med hur Förändringsgruppen förnyar 
S-market Alajärvi.

 
 

Förnyelsen av 
butiken piggar 
upp arbets- 
dagarna.”
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Nu börjar vi kontakta kunderna! 
Trafikbutikens chef Jussi Niukkala 
har blivit brännoljechef.

Sättet att beställa brännolja har inte upplevt stora 
omvälvningar under årens lopp. Fortfarande sker 
beställningarna genom att kunden slår en signal 

till Eepees oljetjänst eller beställer via nätet.
– Huvudvikten i mitt arbete kommer att vara de di-

rekta kundkontakterna, antingen per telefon eller vid ett 
möte, säger brännoljechefen Jussi Niukkala.

Trots att handeln med brännolja oundvikligen kom-
mer att minska i framtiden, tror Niukkala inte att alla har 
möjlighet att avstå från fossila bränslen på en gång.

– Vi håller de gamla kunderna, men jag kommer 
också att satsa mycket på kundvärvning, försäkrar 
Niukkala.

– Reformerna av S-Business-kortet och avtalet 
med MTK skapar en god grund för det.

Ivrig på utveckling
I egenskap av ivrig försäljare ser Niukkala fram emot 
kontakter med människor.

– Förutom per telefon får man tag på mig i Ess Auto-
talos lokaler i Seinäjoki.

När det är roligt att göra affärer, väntar han också 
på att de ska bli av.  Niukkala vill utveckla handeln med 
brännolja så att den fungerar allt bättre.

– Och den ska utvecklas på ett sätt som möter kun-
dernas behov, försäkrar Niukkala.

Öljyjussi når du på numret 010 764 9368.

TEXT  HANNELE NORJA BILD JENNA KOIVISTO

Från Trasselijussi 
till oljeschejk
I DESSA Jussi Niukkalas egna ord sammanfattas 
hans karriär i Eepees tjänst. 

Karriären började 1977 i sommarjobb som 
bensinpojke och andra assisterande arbeten. 
Efter en merkantil utbildning arbetade han som 
Handelslagets butiksföreståndare i Huissinkylä 
i Ilmola. Den städjan var bland de sista i sitt slag. 
Därefter blev det lantbrukshandel och chefskap 
vid Shell Ilmola. 

När den nya ABC-trafikbutiken i Ilmola öppna-
de 2003 blev Niukkala genast chef för den. 

Hans sammanlagda karriär i Eepees tjänst har 
sträckt sig över 35 år.  

När Niukkala i tiden gav sig in i andelshan-
delsverksamheten var det inte utan traditioner. 
Hans mamma var anställd hos Eepee i över 40 år 
och hans pappa i 25 år. Nu jobbar även dottern för 
samma arbetsgivare.

BRÄNS- 
LEHANDELN 
UTVECKLAS

Kortet ger rabatter 
även vid köp 
av bränsle
S-BUSINESS-KORTET öppnar företagskundrela-
tionen i alla S-gruppens tjänster.

– De största fördelarna med kortet är kvittofri-
heten, rabatterna och övriga förmåner på verk-
samhetsställena, säger försäljningschef Timo 
Ranta-Lassila.

– Kortet är dessutom gratis.
S-Business-kortet ger möjlighet till rabatter 

även vid leverans av bränsle till cistern. Beställ-
ningarna görs behändigt via portalen eepeeoljy-
palvelu.fi.

– Där räknas rabatten ut automatiskt när 
S-Business-kund har valts i prisräknaren.

Ranta-Lassila påminner även om andra rabat-
ter som kortet möjliggör, allt från järnhandels-
tjänster till dagligvaror. Den som handlar med 
S-Business-kortet vinner alltid.

FRÅGA MER OM 
OLJEFÖRSÄLJNINGEN

tfn 010 764 9600 vardagar 8–16 
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).  

eepeeoljypalvelu.fi

Mer information om S-Business-kortet:
Timo Ranta-Lassila 

p. 050 410 0841 
timo.ranta-lassila@sok.fi
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ENKLARE BUTIKSHANDEL 
TILL VARDAG
Vid Prisma Hyllykallio har den så kallade Plocka och skanna-tjänsten varit 
populär sedan den togs i bruk.

Allt kommer från Amerika hit till 
Norden förr eller senare och därmed 
även hit till Södra Österbotten.  Så 

här beskriver Esa Mäkinen från Österbot-
ten trenden. Han tittade på amerikanska 
TV-serier och undrade varför man inte 
även hos oss kunde lägga sina inköp direkt 
i shoppingkassar i shoppingvagnen och 
sedan betala allt på en gång vid den auto-
matiska kassan, och slutligen bara lyfta in 
shoppingkassarna i bilen.

–  Jag ville bli av med skedet att först 
fylla shoppingvagnen för att sedan tömma 
den vid kassan. I stället ville jag att alla 
inköp kunde skannas i butiken och packas 
direkt i shoppingkassar utan att behöva 

skanna varorna vid kassan.
Mäkinen tog genast i bruk tjänsten 

Plocka och skanna och har varit nöjd med 
den. 

–  Endast då det är fråga om rea-varor 
brukar jag tipsa vakten vid snabbkassan om 
att registrera de korrekta priserna.

Då Mäkinen ställde upp för intervjun 
var han i färd med att förklara för en man i 
samma ålder hur man kan ta i bruk den nya 
tjänsten.

–  Jag tog själv i bruk tjänsten tillsam-
mans med min fru med hjälp av en person 
som förklarade för oss hur vi skulle använda 
skanningsapparaten.

Mäkinens barn bor redan i egna hushåll 

men då de kommer på besök fylls hela 
shoppingvagnen med livsmedel.

–  Den här tjänsten borde ha tagits i bruk 
redan länge sedan, bland annat på grund av 
att man genast då man lägger till en vara i 
shoppingvagnen ser hur mycket slutsum-
man för inköpen stiger.

På så sätt gör man färre impulsköp.
–  Det blir billigare att gå i butiken med 

tanke på att priset på varorna nu stiger, 
säger Mäkinen belåtet.

Mäkinen funderar över om den nya 
tjänsten kommer att minska på arbets-
platser för den personal som arbetar vid 
butikskassan. 

–  Hoppas att det inte blir så. 

Kortare köer vid 
självbetjäningskassan
Jonna Kurhela som firade sin studentfest i 
början av juni tog genast i bruk skannings-
apparaten då den lanserades i Prisma.

–  Jag var nyfiken, provade apparaten 
och märkte hur lätt och enkelt det var att 
använda den.

Kurhela blev i synnerhet glad över att se 
hur korta köerna var vid självbetjänings-
kassan.

–  Butiksresan går snabbare då man inte 
behöver köa så länge. 

–  Jag använder den här tjänsten så gott 
som varje gång jag besöker Prisma. 

Apparaterna som varit i bruk i ett par 

månader har kunnat skanna så gott som 
alla produkter, vi har stött på endast 
enstaka produkter som apparaten inte har 
kunnat skanna.

–  Både i Prisma Hyllykallio och några 
andra affärer har man stött på liknande 
tillfälliga problem. Saken torde vara fixad 
nu kommenterar kassachefen Marika Suo-
lahti om den nya tjänsten.

Prisma Hyllykallio har sammanlagt 160 
stycken skanningsapparater.

Den artificiella intelligensen väljer att 
vid självbetjäningskassan skanna antingen 
alla eller en del av shoppingvagnens varor 
på nytt.

–  Det här har en del av våra kun-
der kommenterat och de har lämnat in 

TEXT HARRI PUHAKAINEN BILDER SAMU LEHTINEN

I självbetjäningskassorna väljs inköp 
slumpmässigt ut med hjälp av artificiell 

intelligens för att skannas på nytt. På detta sätt 
säkerställs förtroende och ärlighet.”

kundrespons angående saken. Vakten vid 
självbetjäningskassan kan inte påverka 
det här slumpmässiga valet på något sätt, 
eftersom systemet är uppbyggt så att 
det slumpmässigt kontrollerar att folk är 
hederliga, betonar Suolahti.

Prismas chef Jukka Matikainen gläder 
sig åt att kunderna tagit i bruk de nya skan-
ningsapparaterna.

–  Enligt den kundrespons vi fått är detta 
något kunderna önskat sig och den nya 
tjänsten har bemötts på ett mycket positivt 
sätt av våra kunder.

Skanningsapparaterna har tagits i bruk 
flitigt och de har inte varit något krångel 
med dem vilket ibland kan hända då det är 
frågan om en teknisk utrustning.

–  Jag tror att det antal skanningsap-
parater vi nu har räcker bra så här till en 
början, säger Martikainen.

Orsaken till att kunderna upplevt en del 
problem med barkoderna på produkterna 
har antagligen att göra med att klistermär-
ket med barkoden skruttats eller bleknat, 
tror Martikainen.

–  Vi har naturligtvis stött på samma 
slags problem vid de vanliga kassorna då vi 
försökt läsa en skadad kod.

Marika Suolahti, kassachefen

← ← Prisma Hyllykallio 
har sammanlagt 160 
skannings apparater.

← Den nybakade studenten 
Jonna Kurhela, som själv 
jobbar på Prisma Hyllykallio, 
använder alltid skannings-
apparat när hon gör inköp 
på Prisma.

→ Pensionären Esa Mäkinen 
blev oerhört glad när Prisma 
fick skanningsapparater.
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TEXTOUTI MYLLYMÄKI BILDER SAMU LEHTINEN TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILD SAMU LEHTINEN

Eftermarknadschef Ari Harju vid 
Ess Autotalo säger att Defas Mode 
3-laddstation för fast montering är 

det enklaste och säkraste sättet för ladd-
ning av en elbil eller laddhybrid hemma. 
Ett normalt vägguttag lämpar sig endast 
för långsam tillfällig laddning eftersom det 
inte är avsett för långvarig laddning under 
hög belastning.

– När du har en laddstation hemma 
kan du alltid börja resan med fullt batteri. 
Laddstationen är mycket säker eftersom 
strömmen kopplas på först när laddkabeln 
är ordentligt fastsatt i bilen, konstaterar 
han.

Laddstationernas inbyggda likströms-
skydd och jordfelsbrytare garanterar sä-
kerheten. Alla Defas laddstationer stöder 
intelligent lasthantering, som vid behov 
också kan läggas till i efterhand.  Till vissa 
modeller fås även en mobilapp.

EN LADDSTATION HEMMA 
UNDERLÄTTAR ELBILSLIVET
Ess Autotalo, som genomgått en omfattande renovering, blir inte vilande på 
lagrarna, utan utvecklingen av tjänsterna fortsätter kontinuerligt. En nyhet är 
Defa-laddboxar för elbilsladdning hemma, en produkt som också ger Bonus.

Defas grundpaket omfattar en elektro-
nisk distanskartläggning, 30 meter elkabel 
som ytanslutning från fördelningscen-
tralen till laddstationen och montering av 
laddstationen på väggen. Därtill kommer 
nödvändiga fästelement och dvärgbrytare, 
laddningsströmmen inställd enligt instal-
lationsplatsen och säkerställande av att 
laddstationen fungerar. 

– Du kan köpa laddstationen från oss 
och därefter sköter Defas fackmän instal-
lationen. Du kan också diskutera med dem 
om vilken laddstation som lämpar sig bäst 
för ändamålet.

Nytt utseende och gården i skick
Den sista fasen av nästan färdiga Ess Au-
totalos förnyelse slutförs under sommaren 
och början av hösten. På arbetsschemat 
finns flera objekt såväl ute som inne. 

– Särskilt gårdsplanen är en enda röra, 
den ska asfalteras och kundernas parke-
ringsområde avskiljas tydligare från bilarna 
som är till salu, säger försäljningschef Juha 
Stenius.

Huvudingången flyttas till byggna-
dens mittparti, varifrån det är lätt att 

ta sig till såväl bilhandel, service 
som besiktning. Även ytterväg-

garna får en ny beläggning. 
Inomhus byggs showrooms 

Essi Baillie, som började som bilförsäl-
jare på Ess Autotalo i maj, erkänner 
genast att hon är först i inkörningsfa-

sen till den motoriserade världen. Även om 
kundbetjäningen kommer från ryggraden 
finns det mycket att lära sig om olika bil-
märken. För att inte tala om de föränderliga 
bil- och försäkringskampanjerna och andra 
av bilhandelns finesser.

– Jämfört med bankvärlden är bilindu-
strin en ganska vild tummelplats där det 
händer mycket hela tiden. En dag i taget lär 
jag mig mer och frågar mina kollegor om jag 
inte vet något, säger Essi med ett leende.

Leendet är Essis styrka: kunden närmar 
sig lätt en öppen och glad person. Och 
det skadar inte att det finns en kvinnlig 
försäljare på Ess Autotalo. Det är också 
budskapet som Essi vill dela med sig av i 
olika sociala medier.

– Jag skapade kontot carsaleswoman 
på TikTok, där jag visar och provkör bilar 
som vi säljer och berättar om mitt arbete. 
Jag kunde inte hitta några andra finska 
kvinnliga bilhandlare i TikTok, så nischen är 
ganska ledig, tror hon.

I INKÖRNINGSFASEN 
TILL BILHANDELN

Essi Baillie bytte från bankvärlden 
till bilförsäljning och upptäckte 
att de bästa arbetsskorna inte är 
höga klackar utan sneakers. Under 
arbetsdagen måste du ofta gå 
cirka fem kilometer.

för nya bilar och en separat fotostudio med 
ordentlig belysning.

– I dagens bilförsäljning spelar fotogra-
feringen av bilarna en så viktig roll att det 
lönar sig att satsa på den. Kamerorna är 
färdigt inställda så att de försäljare som 
sköter fotograferingen kan ta bilder av 
jämn kvalitet.

Leveranstiderna för bilar 
har förlängts
Enligt försäljningschefen är bilhandelns 
utsikter goda, särskilt elbilsboomens effekt 
märks i form av ökade försäljningssiffror. 
Tyvärr har komponentbristen förlängt 
leveranstiderna.

– Om du planerar att skaffa en ny elbil 
och dra nytta av statens anskaffningsstöd, 
lönar det sig att göra beställningen redan 
nu. Då kan du få den nya bilen ungefär vid 
årsskiftet. En bensinbil kan du få snabbare, 
tillägger Juha.

På senaste tiden har Ess Autotalo 
profilerat sig i begagnathandeln för elbilar. 
Kunderna är mycket intresserade av de 
elbilar som kommit till Seinäjoki från den 
tyska marknaden eftersom dessa brukar ha 
mer extrautrustning jämfört med vad bilar 
som säljs i Finland har.

– Vi har redan sålt över tio lite begagna-
de Tesla.

Många slags bilhistorier
Under de första månaderna har Essi märkt 
att majoriteten av kunderna redan vet 
vilken slags bil de vill ha när de anländer. De 
har hittat en begagnad bil som de gillar på 
webben och vill provköra för att försäkra sig 
om att den är lämplig. 

Det finns förstå också de som bara letar 
efter den rätta. 

– Då är det bilförsäljarens uppgift att 
ta reda på till hur bilen ska användas och 
vilken drivkraft som är lämpligast. Det är en 
helt annan sak att välja en bil för en singel 
än för en barnfamilj, påminner Essi. 

Som ett nytt köpbeteende kan man se 
att vissa människor inte längre kommer att 
köpa en bil för de kommande tio åren, utan 
kommer att behålla bilen i ett par år för att 
sedan igen byta till en nyare.

– Det här fenomenet är glädjande för 
bilhandlaren, då får vi begagnade bilar som 
körts lite till försäljning och en snabbare 
omsättning, påpekar Essi. 

Bilhandelns brytningstid, som har 
skapat en enorm elbilsboom, ger också 

extra fart. Essi, som själv blivit förtjust 
i elbilarnas egenskaper såsom snabb 
acceleration, hoppas att så många som 
möjligt ska komma till Ess Autotalo för 
att provköra elbilar. Genom att boka tid 
i förväg säkrar du att bilen är körfärdig 
och att bilhandlaren finns på plats och 
inväntar dig.

– Även om det inte ännu är aktuellt för 
dig att köpa elbil är det värt att bekanta 
sig med erbjudandena och se hur härligt 
det är att köra dem. 

Att leasa en bil är också ett intres-
sant alternativ, då alla reparations- och 
underhållstjänster ingår i bilens månads-
avgift. På Ess Autotalo är det särskilt 
praktiskt att de här tjänsterna finns 
under samma tak, såsom besiktningen.

Bilförsäljaren gillar att gå till gymmet 
innan arbetsdagen börjar, då det ger 
välkommen extra energi för dagen. Essi 
är särskilt förtjust i träsklöpning, gänget 
från gymmet går tillsammans till kärret 
för att springa en gång i veckan. 

– Vi avslutar med träskfotboll, det är 
ett riktigt tufft träningspass.

Laddstationen är mycket 
säker eftersom strömmen 

kopplas på först när 
laddkabeln är ordentligt 
fastsatt i bilen.
 

Försäljningschef 
Juha Stenius 
berättar att 
elbilarnas 
ökande 
popularitet 
märks även i 
Ess Autotalos 
handel med 
begagnade bilar. 
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Eepees restauranger i Seinäjoki har stora förväntningarna 
inför årets lillajul.

ÄNTLIGEN EN ORDENTLIG 
LILLAJULSFEST
TEKST HANNA HATTAR BILDER MATTI HAUTALAHTI, SAMU LEHTINENN

Fira under ett olivträd 
på Rossos piazza
ROSSO I SEINÄJOKI välkomnar både företag och privatkunder 
att fira lillajul på sin restaurang med totalt 123 kundplatser. I olika 
delar av restaurangen nära Centraltorget kan stämningsfulla 
utrymmen skapas för mindre grupper, såsom kompisgrupper och 
familjer. Under olivträdet på Rosso, på den så kallade piazzan, kan 
vi skapa ett festutrymme för cirka 50 personer.

Rosso, som kallas finländarnas egen italienska restaurang, 
har en specialbyggd festmeny för lillajulssäsongen. Menyn har tre 
olika alternativ att välja mellan: Vegetarisk meny samt havs- och 
biffmeny, till ett förmånligare pris för ägarkunder. Restaurangen 
har också vinrekommendationer som passar smakerna. 

– Vi har höga förväntningar på den stun-
dande festsäsongen, som börjar i oktober. 
Högtidligheten kommer sig av att folk 
kommer för att sitta ner en längre 
stund utan brådska. För en bra fest 
behövs bra mat, dryck och sällskap, 
säger Rossos restaurangchef  
Johanna Mäkinen.  

Lakeus Matador har plats 
även för stora fester 
RESTAURANG LAKEUS Matador i anslutning till Hotel Lakeus 
i Seinäjoki ser fram emot årets lillajulssäsong 

– Förutom för mindre grupper har vi planerat färdiga julpa-
ket för våra Pohjanmaa- och Lakeus-salar. Bägge utrymmena 
har plats för 60 till 130 personer. Dessutom kan Lakeus-salen 
kombineras till ett enda utrymme med Pub Wilson, vilket 
öppnar bland annat en karaokemöjlighet för lillajulssällskapet. 
Lakeus har också faciliteter för större lillajulsevenemang med 
upp till 800 personer. De här evenemangen planerar vi separat 
efter kundens behov, säger restaurangchef Suvi Heikkilä på 
Lakeus Matador. 

I lokalerna som ställts i ordning för kunden väntar en riklig 
julbuffé på gästerna. Det finns två läckra bufféalternativ, varav 

Du visste väl att du kan boka fester för slutet av året på vilken 
som helst av Eepees restauranger via vår gemensamma försälj-
ningstjänst?  Kontakta oss via e-post: myyntipalvelu.seinajoki@
sokoshotels.fi eller ring vardagar kl. 9–16 på numret 010 764 81 
00 (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/minut).  Låt oss tillsammans 
planera en lämplig festupplevelse för just ditt team! 

En kväll utan brådska skapar 
feststämning, säger restaurangchef 
Johanna Mäkinen på Rosso i Seinäjoki. Som 
festdryck lämpar sig exempelvis det mousserande vinet 
Murviedro Eko Sparkling, som är ekologiskt certifierat och vegan.

God mat, betjänande personal och anpass-
ningsbara lokaler skapar goda möjligheter för 
att ordna lillajulsfesten på restaurang Lakeus 
Matador i Seinäjoki.  

PÅ RESTAURANG TALRIIKKi väntar man 
med iver på lillajulssäsongen och kockarna 
har redan planerat egna rätter för festsä-
songens meny. Kockarnas delaktighet i pla-
neringen av julmenyn har redan länge hört 
till traditionerna på Talriikki, som är unik 
bland Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppas 
restauranger och endast verkar i Seinäjoki.

– Till oss kommer folk för att äta middag 
med levande ljus. Restaurangen har en lugn 
och festlig atmosfär. Maten bygger alltid på 
lokala och inhemska råvaror och säsonger, 
enligt vilka vi uppdaterar vår meny fem 
gånger årligen, säger restaurangchef Minna 
Kaski på Talriikki.

Talrikkis lista innehåller exempelvis en 
populär avsmakningsmeny, som omfattar 
ett fem rätters tvärsnitt av säsongens bästa 
smaker. 

Restaurangsalen rymmer 98 personer. 
Dess långa, enhetliga bord kan dukas för 
20 personer och restaurangens intima 
kabinett med ett fint vinskåp har plats för 
18 personer.

– Vinrummet är vår specialitet, där 
sällskapet i kabinettet kan bekanta sig med 
olika viner tillsammans med servitören och 
smaka på en mängd olika viner och välja en 
smak som passar maten. 

Talriikkis kundbas består av middags-
gäster som njuter av mat och dryck enligt 
det långa formatet. Du kan exempelvis 
starta kvällen i loungen, där du avnjutet 
aperitiferna. Sen går du till salen för själva 
middagen och avslutar kanske kvällen i 
restaurangbaren där du kan äta efterrätt. 

Restaurangen ligger i Seinäjoki centrum 
i anslutning till Hotel Vaakuna. 

Talriikki erbjuder en lugn atmosfär med levande ljus för lillajuls-
fester. Restaurangchef Minna Kaski säger att restaurangen 
betonar lokala och inhemska råvaror. 

kunden kan välja mellan en mer 
traditionell eller lite modernare 
festmat. I den traditionella buffén 
serveras favoriterna sillsallad och lådor, 
medan den moderna versionen har mer 
alternativa smaker för julsäsongens fester. 

På översta våningen i Hotel Lakeus finns en mindre 
festlokal för 10–20 personer, där kvällens program kan 
byggas runt bastubadandet. Den trivsamma bastuav-
delningen erbjuder en fantastisk utsikt över Seinäjokis 
hustak.

– I maj höll vi en förhandspresentation inför lillajul 
för lokala företag hos oss, där vi juldekorerade Pohjan-
maa-salen och bastukabinettet. Det ledde redan tankarna 
till firandet i slutet av året, säger Heikkilä nöjt. 

Talriikkis festmeny återspeglar 
kockarnas engagemang
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NATTKLUBBEN KARMA intill Tori-
keskus i Seinäjoki är en populär plats 
särskilt som inlednings- eller avslut-
ningsplats för lillajulsfester. På Karma, 
som har cirka 550 platser, kan du boka 
egna VIP-loger för grupper och olika 
dryckespaket i anslutning till dessa. 

Karmas utrymmen kan bokas för 
privat bruk utanför öppettiderna. I det 
fallet kan gästerna även äta, förutsatt 
att bokningen görs i god tid. Maten le-
vereras till Karma från andra av Eepees 
restauranger i närheten.

– För privata evenemang skräddarsyr 

vi programutbudet från fall till fall. De 
populäraste programmen har varit vår 
egen DJ och karaoke, säger restaurang-
chef Henna Korhonen på Karma.  

Vip-bordet har plats för upp till 16 
personer. Utöver entré och lokalen 
inkluderar paketet också rätten att 
komma in förbi kön till nattklubben, 
samt garderobsavgift.

– Efter ett par års tystnad hoppas 
jag verkligen att folk nu modigt kommer 
sig ut och vågar ha kul, sammanfattar 
Korhonen förväntningarna inför resten 
av året. 

Restaurangchef Henna Korhonen uppmuntrar 
till att modigt arrangera lillajulsevenemang. 
Karmas VIP-paket erbjuder festfolket entré 
utan att köa, garderobstjänst, sittplatser och 
olika serveringsalternativ.

Amarillos The Table-koncept 
ger festfolket egen kock och 
program
– DET ÄR VÄRT att vara ute i god tid, säger restaurangchef Joonas 
Uitto på Amarillo i Seinäjoki om lillajulssäsongens bokningar. 
Amarillo är en populär kvälls- och festplats för olika grupper, kom-
pisgäng och mindre företag. Den attraktivt inredda restaurangen 
har cirka 150 platser för gäster. I restaurangens olika temahörn 
kan gruppen avgränsa ett eget utrymme eller behagligt tillbringa 
kvällen med utsikt mot restauranglivet under middagen. 

I en totalrenovering för några år sedan fick Amarillo ett nytt 
barområde mitt i restaurangen och introducerade The Table-kon-
ceptet, där ett bordsfölje med sex personer får en egen kock och 
servitör för kvällen. Både maten som serveras och kvällens pro-
gram blir en överraskning för sällskapet och för hela restaurangen.

– The Table har visat sig vara en succé med bokningar långt 
framöver. Om du söker något annorlunda och upplevelserikt för 
ditt sällskap är det här extra värt att vara ute i tid med, säger Uitto.

Amarillo serverar lillajulsdelikatesser från sin meny. 
– Idén bakom Amarillo kan sammanfattas i att vi samlar 

människor runt samma bord för att njuta av mat och sällskap. 
Min egen önskan för lillajulstiden är att folk ska ta sig tid att njuta. 
Lämna brådskan hemma och njut en längre stund av kvällen.    

Amarillos The Table-koncept är ett så pass populärt kvälls- och 
festprogram för grupper på 6–8 personer att det är värt att vara ute 
i tid, säger restaurangchef Joonas Uitto.

Fira lillajulens populära 
för- och efterfester på 
nattklubben Karma
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