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Uusimmassa Omat Sivut -lehdessä piipahdamme Vim-
pelissä kuulostelemassa, mitä miettii jo neljättä kesää 
S-marketissa työskentelevä Minttu Isoranta. Eepee 

työllistää tänä kesänä yhteensä 480 asiakaspalvelijaa. Lisäksi 
282 nuorta sai kahden viikon Tutustu ja tienaa -pestin, joka 
on tarkoitettu 14–17-vuotiaille. Kesätyöntekijät ovat Eepeelle 
tärkeä voimavara lomittajina ja tulevaisuuden rakentajina. On 
ollut hienoa huomata, kuinka useat heistä hakevat uudelleen 
meille töihin seuraavaksikin kesäksi. Aika monen vakituisen 
eepeeläisen ura onkin alkanut kesäpestistä.

MARKETMATKAMME jatkuu naapuriin Alajärven S-marketiin, 
jossa tapahtuu kesän aikana melkoinen muutos. Käyttötava-
raosasto on uudistettu ja samalla valikoima on laajentunut. 
S-market Alajärvi on käyttötavaraosastoltaan kuin pikkuinen 
Prisma, kannattaa käydä tutustumassa sen tarjontaan.

ISOMMASSA PRISMASSA Hyllykalliolla tapahtuu koko ajan. 
Tällä kertaa kerromme Kerää ja skannaa -palvelusta, joka 
nopeuttaa ostoksilla käyntiä. Oletko sinä jo testannut, miten 
kätevää on skannailla tuotteita suoraan omaan ostoskassiin?

ESS AUTOTALOON tuo uutta virtaa pankkialalta automaail-
maan siirtynyt Essi Baillie. Somessakin aktiivinen automyy-
jä toivottaa tervetulleeksi testaamaan sähköautolla ajoa. 
Kannattaa käydä koeajamassa, vaikkei oman sähköauton osto 
olisikaan vielä ajankohtainen. Sähköautobuumi elää nyt niin 
kiihtymisvaiheessa, että asia saattaa tulla kohdallesi no-
peammin kuin kuvittelitkaan. Samalla käynnillä voit tutustua 
sähköautojen kotilatausasemiin, nekin voi kätevästi tilata Ess 
Autotalosta. 

MUISTA KATSOA S-MOBIILISTA, mitä kivoja etuja nyt olemme 
sinulle sinne ladanneet.

Hyviä lukuhetkiä,

Tuula Rajala
asiakkuusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

OSUUSKAUPAN TERVEHDYS

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.

Lataa Kirjaudu Käytä ja  
hyödy

Kaupan ja pankin palvelut ja niin
paljon muuta yhdessä sovelluksessa

EEPEE TARJOSI 
KESÄTYÖTÄ 
762 NUORELLE
”Ole rohkeasti oma itsesi ja kohtaa 
asiakkaat hyväntuulisesti ja 
positiivisesti. Epäonnistumisia ei 
tarvitse pelätä, kannattaa luottaa 
itseensä.” Näin toteaa tässä 
lehdessä kesätyöntekijämme 
Minttu Isoranta Vimpelistä. Tuolla 
asenteella pääsee pitkälle.
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Hymyileväinen Minttu Isoranta on jo 
tuttu kasvo Vimpelin S-marketissa. 
Nyt jo neljättä kesäpestiään kaupal-

la aloittanut Minttu sai heti ensimmäisellä 
työviikollaan parhaan mahdollisen tervetu-
lotoivotuksen.

– Asiakas sanoi minulle kassalla, että 
toit kesän tullessasi, niin ihana nähdä ke-
sätyöntekijöitä taas, Minttu kertoo. 

Minttu ilahtuu itsekin jälleennäkemisis-
tä asiakkaiden kanssa.

– Alun perin jännitin eniten juuri kassal-
la olemista, nykyisin se on lempipaikkani, 
sillä siinä saa vaihtaa kuulumisia asiakkai-
den kanssa, Minttu sanoo.

Mistä keksit hakeutua juuri kaupan 
alalle ja S-markettiin? 

– Se lähti yhdeksännen luokan TET-jak-
sosta. Ajattelimme kavereideni kanssa, 
että kauppa voisi olla kiva paikka, Minttu 
muistelee. 

TET-jakson jälkeen Minttu jatkoi tutus-
sa S-marketissa vielä Tutustu työelämään 
ja tienaa -ohjelmassa. 

TEKSTI LIINA HAUTANEN KUVAT JANI KAUNISTO

Vimpelissä kesän tulon aistii siitä, 
että S-marketin hyllyjen väleissä 
käydään jälleen innokkaita 
keskusteluja pesäpallosta. Toinen 
yhtä varma kesän merkki ovat 
kesätyöntekijät.

– Tykästyin tosi paljon kaupan ilma-
piiriin. Olen luonteeltani sosiaalinen ja 
tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä. 
Haluan työltä yhteisöllisyyttä, en viihtyisi 
yksin nurmikkoa leikkaamassa, Minttu 
toteaa.

Yläasteen jälkeen Minttu jatkoi lukioon. 
Työt kaupalla ovat jatkuneet joka kesä. 
Talvisin Minttu on ollut tarvittaessa töihin 
kutsuttava. 

– Se on mahdollistanut mukavasti työn 
tekemisen opiskelujen ohessa eli olen 
pystynyt itse poimimaan vapaaksi tulleita 
vuoroja aina sen mukaan, mitä lukiolta ja 
koripallonpeluulta olen ehtinyt. 

Sopivasti töitä ja harrastuksia
Minttu pelaa koripalloa kahdessa jouk-
kueessa. Alle 19-vuotiaiden tyttöjen 
valtakunnallisessa ykkösdivisioonassa 
Äänekosken Huiman riveissä sekä vimpeli-
läisessä naisten koripalloliigajoukkueessa 
Vimpelin Vedossa.

Töitä on saanut soviteltua hyvin niin, 

että pelireissut ovat onnistuneet.
– Suhtautuminen on ollut tosi positiivis-

ta. Omien menojen sovittaminen työvuo-
rojen kanssa on hoitunut joustavasti sekä 
työnantajan että työkavereiden kanssa. 
Tämä on mahdollistanut koripallon peluun, 
mutta myös töitäkin on riittänyt, Minttu 
kiittelee.

– Esimerkiksi viime kesänä meillä oli 
Huiman joukkueen kanssa Nokialla kau-
teen valmistava harkkaturnaus. Vapaata 
piti saada perjantaista sunnuntaihin ja 
sinnekin pääsin mukaan. Koris on minulle 
tosi tärkeää, joten arvostan tosi paljon sitä, 
että vapaat on saatu soviteltua helposti ja 
mutkattomasti. Myös perheen lomareis-
suille olen päässyt aina mukaan. 

Työkaverit ovat tärkeitä
Isorannalle on ollut tärkeää myös kaupan 
kannustava ilmapiiri. 

– Sain tosi paljon uskoa itseeni, kun 
huomasin että muut työntekijät luotti-
vat minuun heti ensimmäisestä kesästä 

lähtien. Olen myös kokenut ilmapiirin aina 
tosi kannustavaksi oppimiseen ja kehitty-
miseen, Minttu kiittelee.

Myöskään epäonnistumisia ei ole tar-
vinnut pelätä.

– Aina on korostettu, että mitään 
peruuttamatonta ei tapahdu, kaiken saa 
korjattua. Ikinä ei tarvitse myöskään olla 
yksin tekemässä. Aina voi kysyä apua 
toisilta, Minttu kertoo.

Koripallopelejäkin jännitetään yhdessä 
työkavereiden kanssa.

– En koe tulevani pelkästään töihin, 
vaan tapaamaan ihmisiä, työkavereita ja 
asiakkaita ja vaihtamaan kuulumisia. Kaik-
ki ei pyöri vain työn ympärillä, vaan olemme 
ystävystyneet ja puhumme paljon myös 
vapaa-ajanasioista. On kiva, että työkave-
ritkin ovat kiinnostuneita koripallojutuista-
ni, Minttu kehuu työkavereitaan.

Asiakaspalvelu on palkitsevaa
Kesällä Vimpeliä vilkastuttavat pesäpal-
loturistit ja mökkiläiset. S-markettilaiset 

ovat saaneet paljon hyvää palautetta 
iloisesta asiakaspalvelustaan. Minttukin 
tapaa aina tervehtiä asiakkaita ja jutus-
tella heidän kanssaan.

– Siitä tulee itsellekin tosi hyvä fiilis, 
jos onnistuu antamaan jollekin piristystä 
päivään. Ja yhtä lailla me saamme iloa 
asiakkailta, Minttu hymyilee.

Kommelluksiakin on sattunut.
– Kerran kuljetin juomalavaa ja siitä 

kaatui kokislava täynnä puolentoistalitran 
pulloja. Yksi muovipullo jotenkin rikkoon-
tui, se pyöri lattialla ja suihkutti kokista 
ympäriinsä. Ei siinä mitään vakavaa 
sattunut, eikä maailma kaatunut, mutta 
siivoushommiinhan siinä sitten joudut-
tiin, Minttu muistelee nauraen.

Vimpelin kokoisessa vajaan 3000 
asukkaan kunnassa kauppa on tärkeä 
kohtaamispaikka.

– Tosi paljon asiakkaat juttelevat 
kaupalla myös keskenään. Kohtaamisia 
tapahtuu paljon ja kaupassa jutustellaan 
tämän tästä. Siitä tulee kiva yhteisöllinen 
tunnelma, Minttu kertoo.

Kesällä erityisesti pesäpallo on kuuma 
keskustelunaihe.

–  Aina kun on pelipäivä, kuulee speku-
lointeja siitä, miten pelissä saattaa käydä 
ja pelin jälkeen sitten niitä jälkipuinteja ja 
kehuja, Minttu nauraa.

Viime kesänä Eepee oli otteluisäntänä 
yhdessä Superpesispelissä. 

– Se oli hienosti tehty tapahtuma, 
olimme vippikopissa ja siellä oli ruoat ja 
kaikki, Minttu muistelee. 

Tulevaisuus avoinna
Vaikka Minttu on sosiaalinen, työt aloit-
taessaan häntä mietitytti etukäteen, 
onnistuuko ottamaan kaikki asiakkaat 
huomioon ja tuleeko se luonnostaan. 

– Mutta kyllä se tuli ja siihen tottui no-
peasti. Työtehtäviä en niinkään osannut 
jännittää, sillä koko ajan tarjottiin apua 
ja pyydettiin että kysykää aina, Minttu 
muistelee.

Tänä kesänä Minttu saa jännittää 
kauppakorkeakoulujen pääsykoetuloksia. 
Ensimmäisenä vaihtoehtona opiske-
lukaupungeista on Tampere. Muuten 
tulevaisuudensuunnitelmat ovat vielä 
avoinna.

– Voisin ihan hyvin nähdä itseni ee-
peeläisenäkin, olen viihtynyt niin hyvin. 
Mutta täytyy katsoa, mihin elämä kuljet-
taa, Minttu päättää.

TOIT 
KESÄN 
TULLESSASI 

Ole rohkeasti oma itsesi ja kohtaa 
asiakkaat hyväntuulisesti ja 

positiivisesti. Epäonnistumisia ei tarvitse 
pelätä, kannattaa luottaa itseensä.”
 Minttu Isoranta
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S-market Alajärven käyttötavaraosas-
to on Eepeen marketeista suurin, 
sieltä löytyy kattava valikoima 

monenlaiseen tarpeeseen. Marketpäällikkö 
Mika Ainosen mukaan se on vähän kuin 
minikoon Prisma, sillä heillä on saatavilla 
hypermarketin luokittelun mukainen pienin 
valikoima tuotteita.

– Uutena meille tuli nyt Outdoor-osasto, 
jossa on laadukkaita tuotteita kaikenlai-
seen ulkoiluun, hän kertoo.

– Urheilujuomat ja -ravinteet siirtyivät 

lähemmäksi kassoja, josta ne ovat helposti 
saatavilla, apulaispäällikkö Marianna 
Viirumäki lisää.

Kesäkuussa S-marketissa pidettiin 
hulppeat alet, jotta päästiin eroon poistu-
vista tuotteista.

– Esimerkiksi tietokonepelit ja CD-levyt 
kuormittavat turhaan valikoimaa. Aika on 
ajanut niiden ohi, Mika toteaa.

Mariannan mielestä kaupan uudistami-
nen virkistää mukavasti työpäiviä. 

– Me pääsemme tässä helpolla, kun 

muutostyöryhmä tekee isoimman työn, 
hän sanoo. 

Muutosta läpi kesän
Eepeen uudistusprojekteista ja kalusta-
misesta vastaava ryhmäpäällikkö Kimmo 
Mylläri kertoo, että käyttötavaraosaston 
uudistus vaatii neljältä hengeltä kuu-
kauden työn. Muutostyöryhmä käy läpi 
valikoiman ja tekee sinne tarvittavat 
järjestelyt.

– Tila pysyy ennallaan, mutta tavarat 

S-MARKET ALAJÄRVI 
ON KUIN MINIKOON PRISMA
S-market Alajärvi kokee kesän aikana raikastuksen. Isoin myllerrys on 
käynyt käyttötavaraosastolla, jonka valikoima ja esillepano uudistuvat 
merkittävästi. Lisäksi marketin seinät saavat raikasta uutta pintaa ja 
nykyisen S-marketkonseptin mukaisen ilmeen. 

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

GALLUP
Miltä uudistus vaikuttaa?

Jenna Alanen
”Tulee ihan varmasti hieno S-market, kun 
on valmis. Olen yllättynyt, miten hyvin vali-
koimissa on minulle sopivia vaatteita.” 

Vuokko Laitinen
”Ainahan täältä löytyy kaikkea. Nyt on ollut 
paha paikka, kun nuo aletuotteet ovat 
olleet niin näkyvillä marketissa. Tulee usein 
retkahdettua niihin.”

Hannu Mikael Ojala
”Käyn täällä ostoksilla Lapuan puolelta, 
on näistä isoista kaupoista lähimpänä 
kotiani. En ole vielä ehtinyt tutustua uu-
distukseen, toivotaan että tulee hyvä.”

Iia Snellman on kiertänyt 
työryhmänsä kanssa Eepeen 
toimipaikkoja tekemässä 
tilaa muutokselle.

vaihtavat paikkaa ja monessa tuote-
ryhmässä tulee uusia tuotteita tilalle. 
Maailma muuttuu ja kaupan valikoi-
ma elää sen mukana. Lisäksi uusitaan 
käyttötavaraosaston kalustusta, hän 
toteaa.

Muutosryhmän projektivastaavana 
työskentelevän Iia Snellmanin mu-
kaan S-market Alajärven muutostyöt 
ovat sujuneet suunnitelmien mukaan.

– Käyttötavaravastaava Päivi Ran-
talasta on ollut suuri apu käytännön 

järjestelyissä. Tykkään kovasti tehdä 
hommia Eepeen eri toimipaikoissa. 
Työtekijät ja asiakkaat ovat aina niin 
ystävällisiä, hän kehuu.

Myös muu osa S-marketista free-
sautuu, kun sen seinät maalataan ny-
kyisen S-marketkonseptin mukaisilla 
väreillä. Vastaavanlaisia pintojen rai-
kastuksia on aikaisemmin toteutettu 
S-market Joupissa. Tulevan vuoden 
aikana on luvassa raikastus pariin 
muuhunkin Eepeen S-marketiin.

Mika Ainonen ja Marianna Viirumäki seuraavat tyytyväisenä, kuinka muutostyöryhmä 
uudistaa S-market Alajärveä.

 
 

Kaupan 
uudistaminen 
virkistää 
mukavasti 
työpäiviä.”

6 7



Nyt ruvetaan ottamaan yhteyksiä 
asiakkaisiin! Liikennemyymälän 
päällikkö Jussi Niukkalasta on 
tullut polttoöljypäällikkö.

Tapa tilata polttoöljyä ei ole vuosien saatossa suuria 
mullistuksia kokenut. Yhä edelleen tilaukset hoi-
tuvat soitolla Eepeen öljypalveluun tai tekemällä 

tilaus netin kautta.
– Oman työni pääpaino tulee olemaan kontaktit 

suoraan asiakkaisiin, joko puhelimitse tai kasvotusten, 
polttoöljypäällikkö Jussi Niukkala sanoo.

Vaikka polttoöljykauppa tulee väistämättä tulevai-
suudessa vähenemään, Niukkala ei usko kaikilla olevan 
mahdollisuutta fossiilisista polttoaineista yhtäkkiä 
luopua.

– Vanhat pidetään, mutta tulen panostamaan paljon 
myös asiakashankintaan, Niukkala vakuuttaa.

– S-Business -kortin uudistukset ja sopimus 
MTK:n kanssa antavat sille hyvän pohjan.

Innokkaana kehittämään
Innokkaana asiakaspalvelijana Niukkala odottaa 
malttamattomana kontakteja ihmisten kanssa.

– Puhelimen lisäksi minut tavoittaa Ess Autotalon 
tiloista Seinäjoelta.

Kun kauppaa on kiva tehdä, hän odottaa sitä myös 
syntyvän.  Niukkala haluaa olla kehittämässä polttoaine-
kauppaa niin, että se toimii entistä paremmin.

– Ja asiakkaiden tarpeita vastaavaksi se tulee kehitty-
mään, Niukkala vakuuttaa.

Öljyjussin tavoitat puhelinnumerosta 010 764 9368.

TEKSTI HANNELE NORJA KUVA JENNA KOIVISTO

Trasselijussista 
öljysheikiksi
NÄIHIN JUSSI NIUKKALAN omiin sanoihin tiivistyy 
hänen työuransa Eepeen palveluksessa. 

Ura alkoi vuonna 1977 kesätöissä bensapoikana ja 
muissa avustavissa töissä. Kaupallisen koulutuksen 
jälkeen hän toimi Osuuskaupan myymälänhoitajana 
Ilmajoen Huissilla. Pesti oli viimeisimpiä laatuaan. Sen 
jälkeen oli vuorossa maatalouskauppa ja päällikkyys 
Ilmajoen Shellillä. 

Uuden Ilmajoen ABC-liikennemyymälän päälliköksi 
Niukkala siirtyi heti sen avauduttua vuonna 2003. 

Hänen yhtämittainen uransa Eepeen palveluksessa on 
kestänyt yli 35 vuotta.  

Ilman perinteitä Niukkala ei osuuskauppatoimintaan 
aikanaan mukaan lähtenyt. Hänen äitinsä palveli Eepeel-
lä yli 40 vuotta ja isä 25 vuotta. Nyt myös tytär on töissä 
samalla työnantajalla.

POLTTOAINE- 
KAUPPA 
KEHITTYY

Kortilla saa 
alennuksia myös 
polttoaine kaupassa
S-BUSINESS -KORTTI avaa yritysasiakkuuden kaikkiin 
S-ryhmän palveluihin.

– Kortin suurimmat edut ovat kuitittomuus, alennuk-
set sekä muut edut toimipaikoissa, myyntipäällikkö Timo 
Ranta-Lassila sanoo.

– Kortti on lisäksi ilmainen.
S-Business -kortti mahdollistaa alennukset myös säi-

liöihin toimitettavassa polttoainekaupassa. Tilaukset saa 
tehtyä kätevästi eepeeoljypalvelu.fi -portaalin kautta.

– Siellä alennus lasketaan automaattisesti, kun hinta-
laskurissa valitsee S-Business-asiakas -kohdan.

Ranta-Lassila muistuttaa myös muista kortin mah-
dollistamista alennuksista rautakaupan palveluista aina 
päivittäistavaroihin asti. S-Business -kortilla ostaessa 
voittaa aina.

KYSY LISÄÄ 
ÖLJYMYYNNISTÄ

p. 010 764 9600 ark. 8-16 
(0,0835 €/puhelu + 0,1209€/min). 

eepeeoljypalvelu.fi

Lisätiedot S-Business -kortista: 
Timo Ranta-Lassila 

p. 050 410 0841 
timo.ranta-lassila@sok.fi! 
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HELPOMPAA KAUPPA-ARKEA
Hyllykallion Prisman kerää ja skannaa -laitteet ovat olleet heti saapumisestaan 
lähtien suosittuja. 

Amerikasta ne kaikki tulevat tänne 
Pohjolaan ja Etelä-Pohjanmaalle-
kin.  Näin voisi luonnehtia ainakin 

seinäjokinen Esa Mäkinen, joka katseli 
amerikkalaisia TV-sarjoja ja ihmetteli, 
miksei täällä ostoksia voi automarketeissa 
koota jo ostoskärryssä valmiiksi kasseihin, 
maksaa ne kerralla ja nostaa sitten valmiit 
kassit kärrystä autoon.

– Ajattelin, että yksi edestakainen vaihe 
jää pois, kun ostosten hinnan voi skannata 
ja pakata kassiin tarvitsematta ensin pur-
kaa niitä hihnalle kassalla ja sitten pakata 
taas uudestaan kasseihin.

Mäkinen otti Kerää ja skannaa -palvelun 
heti käyttöön ja on ollut tyytyväinen. 

– Ainoastaan alennustuotteiden koh-
dalla vinkkaan pikakassan valvojan paikalle 
kirjaamaan oikeat hinnat maksettavaksi.

Mäkinen oli haastattelua tehtäessä 
neuvomassa saman ikäluokan herraa pal-
velun käyttöön ottamisessa.

– Minäkin aloitin vaimon kanssa niin, 
että tässä oli henkilö opastamassa miten 
saan lukijalaitteen itselleni käyttöön.

Mäkisen omat lapset ovat jo omissa 
talouksissaan, mutta heidän vieraillessaan 
on kärry ostettava täyteen elintarvikkeita.

– Tämä olisi pitänyt olla käytössä jo 
kauan aikaisemmin muun muassa siksi, 
että näet aina tavaran ottaessasi, paljonko 
kauppalaskua on tulossa.

Heräteostokset jäävät helpommin 
tekemättä.

– Kaupassa käynti tulee edullisem-
maksi, Mäkinen iloitsee nousevia hintoja 
tarkastellessaan.

Mäkistä hiukan askarruttaa se, että vie-
vätkö uudet laitteet kassahenkilökunnalta 
työpaikkoja. 

– Toivottavasti näin ei käy. 

Lyhyemmät jonot ip-kassalla
Kesäkuun alussa ylioppilasjuhliaan viettä-
nyt Jonna Kurhela otti heti lukijalaitteen 
käyttöön, kun se Prismaan tuli.

– Olin utelias, kokeilin laitetta ja huoma-
sin miten helppoa tämän käyttö on.

Erityisesti Kurhelaa ilahduttaa itsepal-
velukassan lyhyet jonot.

– Kauppareissusta selviää ainakin jo-
nottamisen osalta paljon helpommalla. 

– Käytän tätä lähes joka kerta, kun käyn 
Prismassa. 

Pari kuukautta käytössä olleessa järjes-
telmässä on ollut joitakin tuotteita, joita 
lukijalaite ei ole hyväksynyt.

– Hyllykallion Prismassa ja muutamis-

sa muissa oli havaittu samaa tilapäistä 
ongelmaa. Sen pitäisi nyt olla kunnossa, 
kassapäällikkö Marika Suolahti kertoo 
uuden palvelun käyttöönotosta.

Lukijalaitteita on Hyllykallion Prismassa 
yhteensä 160 kappaletta.

Tekoäly arpoo asiakkaita itsepalvelu-
kassoilla satunnaisesti uusintaskan-
naukseen joko kaikkien tai muutamien 
ostoskärryn tuotteiden osalta.

TEKSTI HARRI PUHAKAINEN KUVAT SAMU LEHTINEN

Itsepalvelu kassoilla tekoäly 
arpoo satunnaisesti ostoksia 

uusinta skannaukseen. Näin huolehditaan 
luottamuksesta ja rehellisyydestä.”

– Siitä olemme saaneet muutamia asia-
kaspalautteita. Itsepalvelukassojen valvoja 
ei tuohon arpomiseen voi mitenkään vai-
kuttaa, eli siinä satunnaisesti huolehditaan 
luottamuksesta ja rehellisyydestä, Suolahti 
korostaa.

Prisman päällikkö Jukka Matikainen on 
riemuissaan lukijalaitteiden saamisesta 
asiakkaiden käyttöön.

– Se on ollut asiakaspalautteessa yksi 
toivotuimmista asioista ja saanut myös 
erittäin positiivisen vastaanoton asiakkail-
tamme.

Lukijalaitteiden käyttöaste on ollut 
hyvä, eikä niissä ole ollut toimintahäiriöi-
tä, kuten aika usein erilaisissa teknisissä 
laitteissa voi olla.

– Uskon, että ainakin alkuun tuo meillä 
oleva laitemäärä riittää hyvin, Matikainen 
arvelee.

Asiakkaiden kokemien lukemattomien 
hintakoodien syyksi Matikainen arvelee 
kooditarran rypistymistä tai haalistumista.

– Samanlaisia ongelmia on tietysti 
myös kassalla, kun viallista kooditarraa 
yritetään lukea.

Marika Suolahti, kassapäällikkö

← ← Lukijalaitteita on 
Hyllykallion Prismassa 
yhteensä 160 kappaletta.

← Itsekin Hyllykallion 
Prismassa työskentelevä, 
tuore, tämän kevään 
ylioppilas Jonna Kurhela 
ottaa aina lukijalaitteen 
Prismassa asioidessaan.

→ Eläkkeellä jo oleva Esa 
Mäkinen ilahtui suunnat-
tomasti, kun lukijalaitteet 
ilmestyivät Prismaan.
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TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

Ess Autotalon jälkimarkkinointipääl-
likkö Ari Harju kertoo, että Defan 
kiinteästi asennettava Mode 3 -la-

tausasema on helpoin ja turvallisin tapa 
ladata sähköauto tai lataushybridi kotona. 
Normaali pistorasia soveltuu vain hitaa-
seen väliaikaiseen lataukseen, koska sitä 
ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen korkean 
kuormituksen latauskäyttöön.

– Kun kotona on auton latausasema, 
voi aina lähteä täydellä akulla matkaan. 
Latausasema on erittäin turvallinen, koska 
sähkö kytkeytyy vasta latausjohdon ollessa 
varmasti kiinni autossa, hän toteaa.

Latausasemien sisäänrakennettu 
tasavirta- ja vikavirtasuojaus varmistavat 
turvallisuuden. Kaikki Defan latausasemat 
tukevat älykästä kuormanhallintaa, joka 
voidaan lisätä tarvittaessa myös jälkikä-
teen. Osaan malleista on myös saatavilla 
mobiilisovellus.

KODIN LATAUSASEMA 
TARJOAA HELPPOJA LÄHTÖJÄ
Mittavan uudistusurakan läpikäynyt Ess Autotalo ei jää lepäämään laakereilleen, 
vaan palvelujen kehittäminen jatkuu koko ajan. Uutuutena ovat sähköautojen 
Defa-kotilatausasemat, joista saa myös Bonusta.

Defan peruspaketti sisältää sähköisen 
etäkartoituksen, 30 metriä sähkökaapelia 
pinta-asennuksena sähkökeskukselta 
latausasemalle ja latausaseman asenta-
misen seinään. Lisäksi tulevat tarvittavat 
kiinnitystarvikkeet ja johdonsuojakatkaisi-
ja, latausvirta säädettynä asennuskohteen 
mukaan sekä latausaseman toiminnan 
varmistaminen. 

– Latausaseman voi ostaa meiltä ja 
sen jälkeen Defan ammattilaiset hoitavat 
asennuksen. Heidän kanssaan voi myös 
keskustella, mikä latausasema soveltuu 
tarkoitukseen parhaiten.

Uutta ilmettä ja piha kuntoon
Loppusilausta vaille valmiin Ess Autotalon 
uudistuksen viimeinen vaihe toteutetaan 
kesän ja alkusyksyn aikana. Työlistalla on 
useita kohteita niin ulkona kuin sisätilois-
sakin. 

– Varsinkin piha on kuin sillisalaattia, 
se asvaltoidaan ja asiakkaiden parkkialue 
erotetaan selvemmin myytävistä autoista, 
myyntijohtaja Juha Stenius toteaa.

Pääovi siirtyy rakennuksen keski-
osaan, josta on helppo kulkea niin 

autokauppaan, huoltoon kuin 
katsastukseen. Myös ulkoseinät 

saavat uutta pintaa. Sisätiloihin 

Toukokuussa Ess Autotalon automyy-
jänä aloittanut Essi Baillie tunnus-
taa välittömästi, että hänellä on 

meneillään vasta sisäänajovaihe mootto-
roituun maailmaan. Vaikka asiakaspalvelu 
tuleekin selkärangasta, niin eri automer-
keissä on todella paljon omaksuttavaa. Pu-
humattakaan vaihtuvista auto- ja vakuutus 
myyntikampanjoista ja muista autokaupan 
hienouksista.

– Pankkimaailmaan verrattuna autoala 
on aika villi temmellyskenttä, jossa tapah-
tuu paljon koko ajan. Päivä kerrallaan opin 
lisää ja kysyn työkavereilta, jos en jotain 
tiedä, Essi toteaa hymyssä suin.

Hymy onkin Essin vahvuus, avointa ja 
iloista ihmistä on asiakkaan helppo lä-
hestyä. Eikä siitäkään haittaa ole, että Ess 
Autotalossa myyjistä yksi on nainen. Myös 
sitä viestiä Essi haluaa jakaa sosiaalisen 
median eri kanavissa.

– Perustin TikTokiin car_saleswo-
man-tilin, jossa esittelen ja koeajan meillä 
myynnissä olevia autoja ja kerron työstäni. 
En löytänyt TikTokista muita suomalaisia 
naisautomyyjiä, joten maaperä on aika 
otollinen, hän uskoo.

SISÄÄNAJOVAIHEESSA 
AUTOKAUPPAAN

Essi Baillie vaihtoi pankki
maailmasta auto myyjäksi 
ja huomasi, että kaikkein 
parhaimmat työkengät ovat 
korkkareiden sijaan lenkkarit. 
Työpäivän aikana tulee usein 
käveltyä viitisen kilometriä.

tehdään uusille autoille showroomit ja 
rakennetaan erillinen kuvausstudio kunnon 
valaistuksella.

– Autojen kuvaus on niin merkittävässä 
roolissa nykyajan automyynnissä, että 
siihen kannattaa panostaa. Kamerat on 
valmiiksi säädetty niin, että kuvauksen 
hoitavat myyjät pystyvät ottamaan tasa-
laatuisia kuvia.

Autojen toimitusajat 
ovat pidentyneet
Autokaupan näkymät ovat myyntijohtajan 
mukaan hyvät, varsinkin sähköautobuumin 
vaikutus näkyy kasvaneina myyntilukuina. 
Valitettavasti komponenttipula on piden-
tänyt autojen toimitusaikoja.

– Jos aikoo hankkia uuden sähköauton 
ja hyödyntää valtion hankintatuen, kannat-
taa tilata se jo nyt. Silloin uuden auton voi 
saada vuodenvaihteen tienoilla. Bensaveh-
keen voi saada nopeammalla aikataululla, 
Juha huomauttaa.

Ess Autotalo on viime aikoina profiloi-
tunut vaihtoautokaupassa sähköautoihin. 
Saksan markkinoilta Seinäjoelle myyntiin 
tulleet sähköautot kiinnostavat kovasti 
asiakkaita, sillä niissä tapaa olla enemmän 
lisävarusteita kuin Suomessa myytävissä 
autoissa.

– Olemme myyneet jo toistakymmentä 
vähänkäytettyä Teslaa.

Monenlaisia autotarinoita
Essi on ensimmäisten kuukausien aikana 
huomannut, että suuri osa asiakkaista 
tietää jo tullessaan, minkälaisen auton 
haluaa. He ovat netistä löytäneet mielui-
san vaihtoauton ja haluavat koeajamalla 
varmistua sen sopivuudesta. 

Toki on myös heitä, jotka vasta etsivät 
sitä oikeaa. 

– Automyyjän tehtävänä on tuolloin 
haastattelemalla selvittää, millaiseen 
käyttöön auto tulee ja mikä on sopivin 
käyttövoima. On ihan eri asia valita autoa 
sinkulle kuin lapsiperheelle, Essi muis-
tuttaa. 

Uudenlaisena ostokäyttäytymisenä 
on nähtävissä, että jotkut eivät enää 
ostakaan autoa seuraavaksi kymmeneksi 
vuodeksi, vaan tarkoituksena on pitää au-
toa parisen vuotta ja sen jälkeen vaihtaa 
taas uudempaan.

– Tämä ilmiö on automyyjälle mielui-
nen, silloin meille tulee vähänkäytettyjä 
autoja myyntiin ja kauppa käy nopeam-
malla syklillä, Essi huomauttaa. 

Lisävauhtia tuo myös autokaupan 
murros, joka on synnyttänyt valtavan 

sähköautobuumin. Itsekin sähköautojen 
ominaisuuksiin, kuten nopeaan kiih-
tyvyyteen hurahtanut Essi toivoo, että 
mahdollisimman monet tulisivat Ess 
Autotaloon koeajamaan sähköautoja. Va-
raamalla ajan etukäteen varmistaa, että 
auto on ajovalmiina ja automyyjä paikalla 
odottamassa.

– Vaikkei sähköauton osto olisikaan 
vielä ajankohtainen, kannattaa tulla 
tutustumaan tarjontaan ja kokemaan, 
kuinka upeaa niillä on ajaa. 

Myös auton leasing on kiinnostava 
vaihtoehto, siinä auton kuukausimaksuun 
sisältyvät kaikki korjaus- ja huoltopalve-
lut. Ess Autotalossa se on erityisen käte-
vää, kun nuo palvelut sijaitsevat saman 
katon alla, kuten myös katsastus.

Automyyjä harrastaa mielellään 
kuntosalilla käyntiä ennen työpäivän 
alkamista, sillä siitä saa mukavasti 
lisäenergiaa päivään. Essi on erityisen 
ihastunut suojuoksuun, kuntosaliporukka 
käy yhdessä suolla juoksemassa kerran 
viikossa. 

– Lopuksi tapaamme pelata suojalka-
palloa, se on tosi kovaa treeniä.

Latausasema on erittäin 
turvallinen, koska sähkö 
kytkeytyy vasta, kun 
latausjohto on varmasti 
kiinni autossa.
 

Myyntijohtaja 
Juha Stenius 
kertoo, että 
sähkö autojen 
kasvava suosio 
näkyy myös 
Ess Autotalon 
vaihtoautokaupassa. 
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Odotukset vuoden pikkujoulukaudesta ovat korkealla 
Eepeen ravintoloissa Seinäjoella. 

VIHDOINKIN KUNNON 
PIKKUJOULUT
TEKSTI HANNA HATTAR KUVAT MATTI HAUTALAHTI, SAMU LEHTINENN

Rosson piazzassa juhlaa 
voi viettää oliivipuun alla
SEINÄJOEN ROSSO KUTSUU niin yritykset kuin yksityiset asiak-
kaat viettämään pikkujouluja ravintolaan, jossa asiakaspaikkoja 
on yhteensä 123. Keskustorin läheisyydessä sijaitsevan ravintolan 
eri osiin saadaan muodostettua tunnelmallisia tiloja mainios-
ti esimerkiksi pienemmille ryhmille, kuten ystäväporukoille ja 
perheille. Rosson oliivipuun alle, niin kutsutulle piazzalle saadaan 
muodostettua tila noin 50 hengen juhlaväelle.

Rosso, jota kutsutaan suomalaisten omaksi italialaiseksi 
ravintolaksi, tarjoaa pikkujoulukaudelle varta vasten rakennetun 
juhlakauden menyyn. Menusta on kolme erilaista vaihtoehtoa: 
Kasvis-, merellinen ja pihvimenyy, joiden hinta on asiakasomis-
tajille edullisempi. Ravintolalla on suosituksia 
myös makuihin sopivista viineistä. 

– Lokakuussa alkavalle juhlakau-
delle on suuret odotukset. Juhlavuus 
syntyy siitä, että iltaa saavutaan 
istumaan pidemmän kaavan kautta 
vailla kiirettä. Hyvät ruuat, juo-
mat ja seura tekevät juhlan, tietää 
Rosson ravintolapäällikkö Johanna 
Mäkinen.  

Lakeus Matador tarjoaa 
tilat suurillekin juhlille
SEINÄJOEN LAKEUS HOTELLIN yhteydessä sijaitseva ravin-
tola Lakeus Matador odottaa suurella innolla kuluvan vuoden 
vuoden pikkujoulukautta. 

– Pienempien seurueiden lisäksi olemme suunnitelleet 
valmiit pikkujoulupaketit Pohjanmaa- ja Lakeus-saleihimme. 
Kumpaankin tilaan mahtuu 60–130 henkeä. Lisäksi La-
keus-salin voi yhdistää Pub Wilsonin kanssa yhdeksi tilaksi, 
jolloin pikkujouluporukalle avautuu esimerkiksi karaokemah-
dolllisuus. Lakeudesta löytyy tilat myös suuremmille pikkujou-
luille, jopa 800 hengen tilaisuuksille. Nämä suunnittelemme 
erikseen asiakkaiden toiveet huomioon ottaen, kertoo Lakeus 
Matadorin ravintolapäällikkö Suvi Heikkilä. 

Asiakkaille järjestetyissä tiloissa juhlaväkeä odottaa 

Tiesithän, että voit varata loppuvuoden juhlat mihin tahansa 
Eepeen ravintoloista yhteisen myyntipalvelun kautta? Voit ottaa 
yhteyttä sähköpostilla: myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi 
tai soittaa arkisin klo 9–16 numeroon 010 764 8100 (0,0835 €/
puhelu + 0,1209€/min). Suunnitellaan yhdessä juuri teille sopiva 
setti juhlaelämyksiä! 

Ilta vailla kiirettä tuo juhlan tunteen, tietää 
Seinäjoen Rosson ravintolapäällikkö Johanna 
Mäkinen. Juhlan juomaksi sopii esimerkiksi Murviedro Eko Sparkling 
-kuohuviini, joka on luomusertifioitua ja vegaanista.

Hyvä ruoka, palveleva henkilökunta ja 
muunneltavissa olevat tilat tarjoavat hyvät 
mahdollisuudet pikkujoulujen järjestämiseen 
ravintola Lakeus Matadorissa Seinäjoella. 

ODOTUKSET PIKKUJOULUKAUDESTA 
ovat korkealla myös ravintola Talriikissa, 
jossa kokit ovat suunnitelleet jo omat 
annoksensa juhlakauden tarjoilulistalle. 
Kokkien osallisuus joulun menuun suunnit-
teluun on ollut pitkään perinteenä Talriikis-
sa, joka on Etelä-Pohjanmaan Osuuskau-
pan ravintoloista ainutlaatuinen ja toimii 
ainoastaan Seinäjoella.

– Meille tullaan nauttimaan kynttiläillal-
lisia. Tunnelma ravintolassa on rauhallinen 
ja juhlava. Ruuissa päähuomio on aina 
paikallisuudessa ja kotimaisuudessa sekä 
sesongeissa, joiden mukaan listamme päi-
vittyy viisi kertaa vuodessa, kertoo Talriikin 
ravintolapäällikkö Minna Kaski.

Talriikin listalta löytyy esimerkiksi suosit-
tu maistelumenu, joka on viiden ruokalajin 
läpileikkaus sesongin parhaista mauista. 

Ravintolan salissa on tilaa 98 hengelle. 
Pitkä yhtenäinen pöytä saadaan katettua 
20 hengelle ja ravintolan intiimissä, upean 
erillisen viinihuoneen sisältävässä kabine-
tissa tilaa on 18 hengelle.

– Viinihuone on erikoisuutemme, jonne 
kabinetin seurueet voivat tulla tutustu-
maan tarjoilijan kanssa ja maistella erilaisia 
viinejä ja valita niistä ruokaan sopivan 
maun. 

Talriikin asiakaskunta koostuu illallis-
tajista, jotka nauttivat ruuasta ja juomasta 
pitkän kaavan mukaan. Ilta voidaan aloittaa 
esimerkiksi lounge-tilasta, jossa nautitaan 
alkujuomat. Sitten siirrytään saliin varsinai-
selle illalliselle ja ilta päätetään ehkä ravin-
tolan baariin, jossa nautitaan jälkiruoka. 

Ravintola sijaitsee Seinäjoen keskustas-
sa Hotelli Vaakunan yhteydessä. 

Talriikki tarjoaa rauhaisaa tunnelmaa kynttilän valossa pikkujoulu-
juhlijoille. Ravintolapäällikkö Minna Kaski kertoo paikallisuuden ja 
kotimaisuuden korostuvan ravintolan tarjoamissa mauissa. 

notkuva ja runsas pikkujoulubuffet. 
Noutopöydän tarjoiluiksi on kaksi 
herkullista vaihtoehtoa, joista asia-
kas voi valita joko perinteisemmän tai 
hieman modernimman juhlaruuan. Pe-
rinteisessä buffetissa tarjolla on rakastetut 
rosollit ja laatikot, kun taas moderni versio tarjoaa 
vaihtoehtoisempia makuja joulukauden juhliin. 

Upea pienempi 10–20 hengen juhlatila löytyy La-
keus-hotellin ylimmästä kerroksesta, jossa illan ohjelman 
voi rakentaa saunomisen ympärille. Viihtyisät saunatilat 
tarjoavat upeat näkymät Seinäjoen kattojen yllä.

– Pidimme tiloissamme paikallisille yrityksille touko-
kuussa pikkujoulujen ennakkoesittelytilaisuuden, jossa 
sisustimme Pohjanmaa-salin ja saunakabinetin joulu-
tunnelmaan. Se johdatti hyvin ajatuksia jo loppuvuoden 
juhliin, Heikkilä iloitsee. 

Omien kokkien osallisuus näkyy 
Talriikin juhlamenussa

   
   

   
   

   
Lis

ää juhlapaikkavinkkejä seuraavalla sivulla. ->
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SEINÄJOEN TORIKESKUKSEN yh-
teydessä sijaitseva yökerho Karma on 
suosittu paikka erityisesti pikkujoulu-
jen aloitus- tai päätöspaikkana. Noin 
550-paikkaisesta Karmasta on mahdol-
lisuus varata ryhmille omia VIP-loosseja 
ja niiden yhteyteen erilaisia juoma-
paketteja. 

Karman tiloja on mahdollista va-
rata yksityiskäyttöön aukioloaikojen 
ulkopuolella. Tällöin myös ruokailu on 
mahdollista, mikäli varauksen tekee 
hyvissä ajoin etukäteen. Ruoka toimite-
taan Karmaan läheisistä muista Eepeen 
ruokaravintoloista.

– Yksityistilaisuuksiin ohjelmatar-
jonta räätälöidään tapauskohtaisesti; 
suosituimpia ovat olleet oma DJ sekä 
karaoke, kertoo Karman ravintolapääl-
likkö Henna Korhonen.  

VIP-pöydissä tilaa on maksimissaan 
16 hengelle. Sisäänpääsylipun ja paikan 
lisäksi pakettiin kuuluu myös sisään-
pääsyoikeus jonon ohi yökerhoon sekä 
narikkamaksu.

– Parin vuoden hiljaiselon jälkeen 
toivon todella, että ihmiset lähtevät nyt 
rohkeasti liikenteeseen ja uskaltavat 
myös lähteä pitämään hauskaa, Korho-
nen tiivistää loppuvuoden odotuksia. 

Karman VIP-paketti tarjoaa juhlaväelle 
sisäänpääsyn ilman jonotusta, narikka maksun, 
istumapaikan sekä erilaisia tarjoiluvaihtoehtoja, 
kertoo ravintolapäällikkö Henna Korhonen.

Amarillon The Table -konsepti 
tarjoaa juhlijoille oman kokin 
ja ohjelman
”KANNATTAA OLLA ajoissa asialla”, vinkkaa Seinäjoen Amarillon 
ravintolapäällikkö Joonas Uitto pikkujoulukauden varauksista. 
Amarillo on erilaisten ryhmien, kaveriporukoiden ja pienempien 
yritysten suosima paikka illanvietolle ja juhlatilaisuuksille. Ruo-
kailupaikkoja kiehtovasti sisustetussa ravintolassa on noin 150. 
Eri teemaisista nurkkauksista ryhmä saa rajattua oman tilansa 
tai vietettyä iltaa miellyttävästi siten, että ravintola muu elämä 
näyttäytyy ruokailun lomassa. 

Muutaman vuoden takaisessa täydessä remontissa Amarillo 
sai ravintolan keskellä sijaitsevan uuden baarialueen sekä otti 
käyttöön The Table -konseptin, jossa kuuden hengen pöytäseu-
rue saa illaksi oman kokin sekä tarjoilijan. Sekä tarjottava ruoka 
että illan ohjelma tulevat olemaan seurueelle, ja koko ravintolalle, 
yllätys.

– The Table on osoittautunut menestykseksi, jossa on varauksia 
pitkälle eteenpäin. Erityisesti tämän kanssa kannattaakin olla heti 
asialla, jos seurueelleen mielii jotain erilaista ja elämyksellistä, 
Uitto vihjaa.

Pikkujoulukauden ruuiksi Amarillo tarjoaa herkkujaan listalta. 
– Amarillon idea kiteytyy siihen, että tuomme ihmisiä yhteen 

saman pöydän äärelle nauttimaan ruuasta ja seurasta. Oma pik-
kujouluajan toiveeni on, että ihmiset antavat aikaa nautiskelulle. 
Jätetään kiire kotiin ja tullaan istumaan iltaa ajan kanssa.    

Amarillon The Table -konsepti on sen verran suosittu illanvietto- ja 
juhlamuoto 6–8 hengen seurueille, että varauksen kanssa kannattaa 
olla hyvissä ajoin liikkeellä, tietää ravintolapäällikkö Joonas Uitto. 

Yökerho Karma tarjoaa 
pikkujoulujen suositut 
etkot tai jatkot
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