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Kuvittelisin, että seinäjokelaisten Iida ja Jari Ala-Varvin kaltaisia 
Prismaperheitä löytyy Eepeen toimialueelta monia muitakin. 
Sellaisia, jotka keskittävät ostoksensa ja ottavat täyden hyödyn 

Bonuksista. Samoin kuin on maakunnassa lukuisia S-marketin uskollisia 
asiakkaita. 

LOKAKUUN LEHDESSÄ kutsuimme sisustussuunnittelija Satu Haavis-
ton kierrokselle Prismaan ideoimaan, miten kodin ilmettä voi freesata 
edullisesti. Moni nuori on muuttanut syksyn aikana lapsuudenkodistaan 
opiskelemaan toiselle paikkakunnalle. Prismasta löytyy edullisesti astiat, 
kodin tekstiilit ja kodinkoneet ensimmäiseen omaan asuntoon. Ja kai-
kesta kertyy tietysti Bonusta. Onhan kotoa muuttaneella nuorella jo oma 
vihreä kortti?

ESS AUTOTALOLLA on asiaa katsastuksesta. Kysyimme myös Seinäjoen 
ABC:ltä, miten kasvisruokailijat on otettu huomioon ravintolan tarjon-
nassa. 

KAUPPAKIERROKSEMME vei tällä kertaa S-market Kortesjärvelle, jossa 
asiakkaat ovat ottaneet hienosti Sinuntoive-palvelun käyttöönsä. Jos 
kaipaat omaan ruokakauppaasi jotain tiettyä tuotetta, voit ehdottaa sitä 
osoitteessa www.sinuntoive.fi.

NYT ON AIKA kääntää katseet myös lähestyvään jouluun. S-Business 
myyntipäällikkö Timo Ranta-Lassila kertoo, kuinka yritykset voivat hyö-
dyntää maksutonta S-Business -korttia henkilökunnan, asiakkaiden ja 
sidosryhmien joululahjaostoksiin. S-Business-kortti sopii myös vapaa-
ehtoisjärjestöille ja urheiluseuroille, joissa tarvitaan kätevää maksukort-
tia toiminnan pyörittämiseen. 

Aktiivista syksyä kaikille,

Tuula Rajala
asiakkuusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

OSUUSKAUPAN TERVEHDYS

BONUKSET LIIKUTTAVAT 
PRISMAPERHETTÄ

Seinäjokelainen Iida Ala-Varvi tykkää ostosten keskittämisestä tulevista 
eduista ja digitaalisista ratkaisuista. Hän tarttui Kerää ja Skannaa 

-palveluun saman tien, kun se ilmestyi Hyllykallion Prismaan.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT JENNA KOIVISTO

MILLAINEN ON SINUN 
KAUPPASUHTEESI?

Kun haastateltava kertoo 
olevansa Prismaperheestä, 
noin suuri sitoutumisen aste 
kertoo meille eepeeläisille, 
että asioita on tehty oikein. 
Olemme osanneet luoda 
kauppapaikan, jonka asiakas 
tuntee omakseen ja haluaa 
tulla yhä uudelleen.
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Seinäjokelainen Iida Ala-Varvi seuraa 
tarkasti S-mobiilista, miten korkealle 
kuukauden Bonukset ovat nousseet. 

Jos viimeisinä päivänä on vielä viiteen 
prosenttiin matkaa, lähdetään Prismaan 
täydennysostoksille.

– Me olemme Prismaperhe, keskitäm-
me mahdollisimman paljon ostoksia sinne. 
Yleensä ostot menevät helposti korkeim-
malle tasolle, mutta muutaman kerran on 
pitänyt lähteä varta vasten Prismaan, hän 
tunnustaa hymyillen.

Hänen ja Jari Ala-Varvin perheeseen 
kuuluu 13- ja 12-vuotiaat tytöt ja parivuo-
tias labradorinnoutaja. Suhde Prismaan 
on ollut tiivis jo pitkään ja se on vahvistu-
nut entisestään, kun kulutus on kasvanut 
perheen myötä.

– Sieltä löytyy hyvä valikoima tuotteita, 
mitä tarvitsemme päivittäiseen elämään. 
Kierrätämme kaiken mitä pystyy, onnek-
si kierrätyspisteet ovat myös siellä, Iida 
kehuu.

Digitaalisia lisäpalveluja
Ala-Varvin perhe on ottanut innokkaasti 
käyttöön S-ryhmän tarjoamat digitaali-
set palvelut. Varsinkin koronan aikaan he 

hyödynsivät Kauppakassi-palvelua, jossa 
ruoat voi tilata netistä ja noutaa valmiiksi 
pakatut kassit autolla kotiin. S-kaupat.
fi-verkkokauppa on kevään aikana laajen-
tunut myös Eepeen toimialueella oleviin 
S-marketeihin.

– Ruoan verkkokauppa on arjen helpot-
taja. Me tilasimme yleensä ostokset per-
jantaisin, sai kätevästi viikonloppuostokset tehtyä ilman ruuhkia. Tässä palvelussa on 

myös sellainen etu, että ei tule sorruttua 
heräteostoksiin samalla tavoin kuin Pris-
man käytävillä shoppaillessa, Iida kertoo.

Hän tarttui hanakasti myös uuteen 
Kerää ja Skannaa -palveluun, jossa voi 
skannata ostokset suoraan omaan kaup-
pakassiin.

– Tuo palvelu on mahtava, kun ei tarvit-
se enää latoa ostoksia kassalle. Käytämme 
sitä varsinkin silloin, kun on enemmän 
ostettavaa.

Remontoijan suosikkipaikka
Innokkaat kodin remontoijat ovat tulleet 
tutuksi myös Rautaprismassa, josta on 
kätevä hakea tarvikkeita kulloinkin me-
neillään olevaan projektiin. Iida ja Jari ovat 
remontoineet omakotitaloaan moneen 
otteeseen.

– On kätevää, kun voi ostaa remontti-
tarvikkeet kauppareissun yhteydessä myös 
viikonloppuisin.

Rautaprismasta löytyy kaikki tarvittava 
tapeteista työkoneisiin. Lisäksi siellä on 
hyvä valikoima kodinkoneita ja kalusteita.

Iida on myös noteerannut Hyllykallion 
Prisman uuden Outdoor-osaston, jossa on 
laajentunut valikoima tuotteita monenlai-
seen ulkoiluun. 

– En ole vielä ehtinyt tutustua tuohon 
osastoon tarkemmin. Olemme innokkaita 
ulkona liikkujia, ehkäpä sieltä löytyy meille-
kin jotain sopivaa, hän pohtii.

S-mobiili toimii arjen apurina
Yrittäjänä Helpy Oy:ssa syksyllä aloittanut 
Iida tarjoaa assistentin palveluja muille 
yrityksille. Hänestä S-mobiili on vähän 
samanlainen assistentti kuin hän itse: se 
selkeyttää ja helpottaa normiarkeen kuulu-
via toimintoja.

– Tykkään todella paljon S-mobiilis-
ta, se on niin helppokäyttöinen ja selkeä. 
S-Pankkia käytämme meidän ruokapank-
kina, siirrämme sinne tilille kumpikin rahaa 
ruokaostoksia varten.

Hänestä on kiinnostavaa seurata myös 
dataa, jota S-mobiili kerryttää ostoksista. 
Omat ostot -osiosta näkyy, kuinka monta 
prosenttia perhe on käyttänyt eri tuote-
ryhmiin. Sieltä saattaa tulla herätteleviä 
tuloksia. 

– Varsinkin kesäaikaan lihan kulutus 
kasvoi, kun tuli ostettua grillattavaa. 

Iida on huomannut myös S-mobiilin 
tarjoamat mahdollisuudet säästää tuleviin 
menoihin. Esimerkiksi Bonukset voi ohjata 
säästöihin, jolloin kertyy pikkuhiljaa isompi 
summa. Ja jos haluaa lisätä säästökerty-
mää, niin on mahdollista määritellä tietty 
euromäärä, joka ohjautuu joka ostoksen 
yhteydessä säästöön. Näin kertyy muu-
tamassa vuodessa kätevästi rahoitusta 
– vaikka lomareissuun tai jonkun unelman 
toteuttamiseksi.

– Vielä en ole saanut tuota aikaiseksi, 
mutta ehkäpä innostun myös säästämään, 
hän pohtii.

ABC-mobiili on Iidalle uudempi tutta-
vuus, hän otti sen käyttöön kesällä. Perhe 
reissaa paljon, jolloin on helppo poiketa 
matkalla syömässä ABC-asemalla. Ja mikä 
parasta, ruoan voi tilata kännykällä etukä-
teen valmiiksi odottamaan. ABC-mobiililla 
on mahdollista myös tankata ja pesettää 
autoa. Merkittävä etu S-ryhmässä on myös 
yhteistyökuvio LähiTapiolan kanssa, jossa 
vakuutukset kerryttävät Bonusta. 

Iida ja Jari Ala-Varvi ovat tottuneita kerää ja skannaajia. Hujaus vaan ja ostokset sujahtavat kauppakassiin.

Prisman leveillä 
käytävillä on hyvin 
tilaa käydä myös 
perhekeskusteluja. 
Jari on innostunut 
airfryer-keittimestä, 
Iidan mukaan se 
voidaan ostaa vasta 
sitten, kun keittiön 
kaappeihin on 
raivattu lisää tilaa.

Pariskunnan 
mielestä on kätevää, 
kun ruokaostosten 
ohella voi hankkia 
myös kodin 
kunnostukseen 
tarvittavia työkaluja 
ja tarvikkeita.

Prismaperheen tärkeä assistentti 
on S-mobiili, kauppa ja pankki 

samassa paikassa.

Mahtavaa, kun 
ei tarvitse enää 

latoa ostoksia kassalle.
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Sisustussuunnittelija Satu Haavisto 
nostaa ensimmäisenä tapetille värit, 
niillä saa helposti kotiin piristystä. 

Seinäjokelaisessa InHouse Designissa 
työskentelevä ammattilainen kannus-
taa rohkeisiin värivalintoihin. Jos ajatus 
arveluttaa, voi aloittaa kokeilun lempeästi 
kodin tekstiileillä.

Satun silmät osuvat Hyllykallion Pris-
massa kuviolliseen hapsutyynyyn.

 – Värikkäillä tyynyillä on helppoa ja 
edullista uudistaa kotia. Esimerkiksi 
moneen tyyliin sopiva kuviollinen hapsu-
tyyny ja sen kaveriksi samaa sävyä oleva 
okranvärinen tyyny, hän vinkkaa. 

Isot näyttävät kuviot erityisesti luon-
toaiheissa ovat nyt pinnalla.

– Rautaprismassa myynnissä olevat 
isokuvioiset kukkatapetit ovat todella 
upeita. Niistä saa myös näyttäviä tauluja.

Leikillisyys ja kokeilunhalu palkitsevat 
mieltä mukavasti, kun huomaa, että koti 
uudistuu silmissä. Ehkäpä jo uskaltaa vä-
hän irrotella – mitä jos maalaisit vain osan 
seinästä tehostesävyllä? Perinteisen koko 
seinän maalaamisen sijaan uutena ideana 
on seinän osittain maalaaminen, jolloin 
säästyy myös vähemmällä sutimisella.

Jos kaipaa ihan uudenlaista suuntaa 
sisustukselle, voi kääntyä sisustussuunnit-
telijan puoleen. 

– Moni on tunnustanut suunnitelman 
nähdessään, ettei olisi ikinä itse tullut 
tuollainen idea mieleen, ja on sitten ollut 
todella tyytyväinen lopputulokseen, Satu 
kertoo. 

Pussilakanoilla tunnelmaa
Sisustussuunnittelijalla on ilouutisia päivä-
peittojen maailmasta: ne voi hyvillä mielin 
viikata ja unohtaa kaappiin.

– Kuviolliset pussilakanat toimivat ma-
kuuhuoneissa katseenvangitsijoina. Uusilla 
pussilakanoilla saa helposti vaihdettua 
petauksen ja huoneen tunnelman mielei-
sekseen, Satu toteaa.

Hyllykallion Prismaan valmistui 
loppukesästä Finlaysonin tuotteille oma 
osasto. Siellä ovat entistä paremmin esillä 
vuodevaatteet, pyyhkeet ja muut kodin 
tekstiilit. 

Omana osionaan ovat myös paikallisten 

Satu Haavisto, sisustussuunnittelija

Kodin 
sisustaminen 

on ennen kaikkea 
tunteen ja tunnelman 
luomista. Siihen 
sopii myös ripaus 
huumoria.

SYKSY HERÄTTÄÄ      
SISUSTUSVIMMAN
– LÄHDE INSPIRAATIOKIERROKSELLE PRISMAAN

Sisustussuunnittelija Satu 
Haaviston vinkkeinä ovat 
muun muassa seinän 
maalaaminen tehovärillä 
vain osittain, pehmeä 
valaistus, leikkisät 
koriste-esineet ja isot 
näyttävät kuviot erityisesti 
luontoaiheissa.

tekstiilituottajien, kuten Jokipiin Pellavan 
laadukkaat kodintekstiilit. Nämä ovat 
ikisuosikkeja ja hyviä lahjoja esimerkiksi 
tuliaisiksi.

Satu kehuu, että Prismassa on myös 
hyvä valaisinvalikoima. Sieltä löytyy 
yksilöllisiä valonlähteitä monenlaiseen 
sisustusmakuun.

– Valoilla saa lämmintä fiilistä, suosit-
telen pieniä valonlähteitä eri puolille kotia. 
Kannattaa kiinnittää huomiota myös valon 
sävyyn, itse suosin lämmintä 3000 kelvi-
nin valoa. Samoin lyhdyt kuuluvat syksyyn.

Kodin sisustaminen on ennen kaikkea 
tunteen ja tunnelman luomista. Siihen 
sopii myös ripaus huumoria. Satu poimii 
hyllystä koristeananaksen. 

– Esimerkiksi tällainen veikeä ananas, 
se piristää silmää ja tuo hyvää mieltä.

Hurmaavia kotinäkymiä
Sisustamiseen saa ihan uuden ulottu-
vuuden, kun tutkailee arjen askareissa 
avautuvia näkymiä kodin sisällä ja loihtii 
tärkeisiin paikkoihin mieltä ilahduttavia 
maailmoja.

– Esimerkiksi mitä näet, kun avaat 
ulko-oven tai kun seisot keittiössä laitta-
massa ruokaa? Minun keittiöstäni avautuu 
rauhoittava näky makuuhuoneeseen. Ovi 
on kuin taulun kehys, josta näkyvä osa ma-
kuuhuoneesta on maalaus, Satu kuvailee.

Hänestä kodin sisustaminen on vähän 
kuin aikuisten leikkiä, ei sitä tarvitse ottaa 
liian tosissaan. Aina voi maalata seinän 
uudelleen ja vaihtaa tapetin, jos mieli 
muuttuu tai huomaa tehneensä vikava-
linnan.

– Kysymys on sinun kodistasi, joka saa 
olla juuri sen näköinen kuin haluat. Tär-
keintä on, että viihdyt siellä ja tunnet olosi 
hyväksi, Satu korostaa.

 

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT JENNA KOIVISTO

Sisustussuunnittelija 
Satu Haavisto ja Prisman 
kodin- ja pukeutumisen 
myyntipäällikkö Minna 
Mäkiranta ihailevat 
tyynyjä, joissa on 
mausteisia syksyn 
muotivärejä.
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VEGETERMIEN 
VIIDAKKO
Kasvissyöntiin liitetään paljon 
erilaisia termejä, joilla jokaisella 
voi olla useita merkityksiä. 
Alkujaan vegetaristi-sanalla 
tarkoitettiin henkilöä, joka syö 
kasvikunnan tuotteita. Arki-
kielessä sana on kuitenkin 
vakiintunut tarkoittamaan mitä 
tahansa kasvissyönnin muotoa. 
Halutessaan termiä voi tarkentaa 
ja sen eteen voidaan lisätä 
erilaisia määreitä.

Vegaani on henkilö, joka ei syö 
mitään eläinkunnasta peräisin 
olevia tuotteita kuten lihaa, kalaa, 
munia, maitotuotteita ja niiden 
johdannaisia.

Fennovegaani syö vain Suomessa 
tuotettuja kasvi kunnan tuotteita. 

Lakto-ovovegetaristi syö 
kasvikunnan tuotteiden lisäksi 
munia ja maitotuotteita.

Laktovegetaristi syö maitotuot-
teita, mutta ei kananmunaa.

Pescovegetaristi syö kasvi-
kunnan tuotteiden lisäksi kalaa 
ja useimmiten myös maitoa ja 
munia.

Semivegetaristi, flexitaristi tai 
fleksaaja suosii kasvisruokaa, 
mutta syö myös silloin tällöin lihaa 
ja muita eläinperäisiä tuotteita. 

Monipuoliset ja jatkuvasti kehittyvät 
kasvisruokavaihtoehdot keräävät 
kiitosta ABC-liikennemyymälöissä.

ABC-liikennemyymälöiden ravinto-
loissa itse valmistettua kasvisruo-
kaa on päivittäin tarjolla noutopöy-

dissä, ala carte -listoilla ja vitriinivalikoi-
missa. Myös suomalaisten rakastamasta 
pullasta löytyy ABC-ravintoloissa täysin 
vegaani vaihtoehto. 

– Noutopöydissämme on käytössä 
kolmen viikon kiertävä lounaslista, jonka 
mukaan kokkimme valmistavat kasvisvaih-
toehdon jokaiselle päivälle. Tarjolla voi olla 
esimerkiksi härkäpapu-kasviswokkia, joka 
on maidoton, gluteiiniton, laktoositon ja 
täysin vegaani, tai kikherne-kasvisgratii-
nia, herkkusienimunakasta tai tofu-kasvi-
pyttipannua. Ala carte -listalla tarjolla voi 
olla esimerkiksi pitaleipätasku eli pitasku 
härkäpavulla, kertoo Seinäjoen ABC-liiken-
nemyymälän palvelupäällikkö ja keittiön 
palveluvastaava Suvi Ristiluoma.

Kasvisruokailijat on huomioitu ABC-lii-
kennemyymälöissä jo useiden vuosien 
ajan. Kasvanut kysyntä on vaikuttanut 
merkittävästi kasvisvaihtoehtojen valikoi-
man laajenemiseen noutopöytä- ja ala car-
te -tarjonnassa. Myös markkinoille tulleilla 
uusilla ja erilaisilla raaka-aineilla on ollut 
oma osuutensa vaihtoehtojen monipuolis-
tumisessa.

TEKSTI HANNA HATTAR KUVA JENNA KOIVISTO

MAUKKAAT 
KASVISRUUAT 
KERÄÄVÄT 
KIITOSTA

Kasvisvaihto-
ehtoja on ollut 
ABC-liikenne-
myymälöiden 
ravintoloissa 
tarjolla jo 
useita vuosia.  
– Valikoima 
on moni-
puolistunut 
kasvaneen 
kysynnän 
seurauksena, kertoo 
Seinäjoen ABC- 
liikennemyymälän 
palvelupäällikkö 
Suvi Ristiluoma. 

Yhteinen reseptiikka
ABC-liikennemyymälöiden tarjolla olevat 
ruuat valmistetaan myymälöiden keit-
tiöissä koko ketjun yhteisen reseptiikan 
mukaan. Reseptiikasta vastaa tuotekehi-
tysryhmä, joka koostuu ABC-ravintoloiden 
työntekijöistä ympäri Suomen. Tuoteke-
hitysryhmä kehittää ja testaa reseptit ja 
laatii valmistusohjeet liikennemyymälöi-
den keittiöille. 

– Noutopöydän, ala carten ja vitriinissä 
tarjolla olevien ruokien reseptiikkaa uudis-

tetaan aina kerran vuodessa. Noutopöydän 
uudet reseptit ovatkin kohta tulossa käyt-
töön, syyskuun 19. päivä, Suvi vinkkaa.

ABC-ravintoloissa 
on päivittäin 

tarjolla itse valmistettua 
kasvisruokaa.

Reseptiikassa on valmiiksi määri-
telty erikoisruokavaliot, jotka kussakin 
vaihtoehdossa on otettu huomioon. Näitä 
ovat esimerkiksi ruuan laktoosittomuus, 
gluteiinittomuus tai ruuan raaka-aineiden 
kasviperäisyys. 

– Erikoisruokavalion merkinnät näkyvät 
aina ruokien kohdalla ABC-liikennemyy-
mälöiden verkkosivuilla ja kylteissä nou-
topöytälinjaston päällä. Niistä asiakas voi 
itse kätevästi tarkistaa ruuan sopivuuden, 
Suvi kertoo.  

AUTON HELPPO ABC-mobiilipesu on 
otettu käyttöön Kauhajoen ja Teuvan 
ABC Carwash -toimipisteissä. Kauha-
joella se mahdollistui toukokuussa ja 
Teuvalla heinäkuussa. 

ABC-mobiilisovelluksen avulla 
autopesun valinta ja maksaminen on 
helppoa eikä autosta tarvitse poistua 
lainkaan. Molemmissa toimipisteissä 
pesun valinta ja maksaminen on mah-
dollista myös myymälässä. 

Sovelluksen avulla autopesun 
jonotilannetta voi tarkastella etukäteen 
ja tarkistaa hinnat ja saatavilla olevat 
ohjelmat. Autopesuja voi ostaa myös 

ennakkoon kolmen tai viiden sarjoissa 
ja hankkia autolle kuukausipesun. 

Kauhajoella ABC Carwash -toimi-
pistettä uudistetaan parhaillaan. Uusi 
tehokkaampi kone on jo saatu käyttöön 
ja kiinteistön osalta uudistus valmistuu 
syksyn mittaan. Avajaisia vietetään 
syys-lokakuun vaihteessa. Etelä-Poh-
janmaan Osuuskaupan toimialapääl-
likkö Heli Back lupaa jännittäviä lisiä 
autopesun ohjelmavaihtoehtoihin. 

– Erityisesti lapsiperheille on 
luvassa hauska elämys autonpesun 
Premium-ohjelmassa! Jännittävää laa-
vavaahtoa kannattaa tulla kokeilemaan.  

Sovellus säästää aikaa asemilla
ABC-MOBIILI ON ABC-ketjun oma mobiilisovellus. Maksuton 
sovellus on luotu helpottamaan autoilevien ihmisten arkea. 

– Sen avulla voi maksaa tankkauksen, sähköauton latauk-
sen ja auton pesun ABC-asemilla. Se näyttää pesun hinnat, 
jonotilanteen ja monta muuta kätevää, arkea sujuvoittaa 
seikkaa. Sen avulla voi myös tarkistaa ABC-asemien päivit-
täisen noutopöytä- ja a la carte-tarjonnan ja tilata etukäteen 
annoksen tietylle ABC-asemalle. Sovelluksen avulla noutopöy-
dän saa maksettua saapuessaan asemalle, kertoo toimiala-
päällikkö Heli Back Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupasta. 

Lisäksi sovelluksella voi seurata auton polttoaineen kulu-
tusta ja tarkastella asemien tarjoamia etuja ja palveluita. 

ABC-mobiili on helposti ladattava ja kevyt sovellus puheli-
melle – se ei vie paljon muistitilaa puhelimesta.

Uusia ABC-latauspisteitä Etelä-Pohjanmaalle
SÄHKÖAUTOJEN LATAUSPISTEIDEN 
määrä on laajentunut Etelä-Pohjan-
maalla. Etelä-Pohjanmaan Osuuskaup-
pa avasi elokuussa ABC-latauspisteitä 
viiteen eri toimipisteeseensä. Uudet 
latauspisteet ovat nyt käytössä Ess 
Autotalolla Seinäjoella, S-market 
Närpiössä, S-market Teuvalla, S-mar-
ket Törnävällä Seinäjoella ja S-market 
Ylistarossa. 

Jokaiseen toimipisteistä avattiin 
2–4 uutta latauspistettä. S-marketeis-
sa latauspisteet tarjoavat mahdolli-
suuden peruslataukseen, kun taas Ess 
Autotalolla latauspisteitä on runsaasti 

ja niissä on myös mahdollisuus tehola-
taukseen. ABC-mobiilista näkee aina 
vapaana olevat latauspisteet.  

Tammikuussa sähköautojen 
ABC-latauspisteet avattiin Ähtäriin, 
jossa S-market ja ABC-liikennemyy-
mälä uudistettiin. Kuluvalle vuodelle 
uusia latauspisteitä on luvassa myös 
Ilmajoen Koskenkorvalle ja Seinäjoen 
Simunaan. Valtakunnallisesti ensim-
mäiset ABC-latauspisteet otettiin 
käyttöön vuoden 2021 lokakuussa.

Sähköauton ABC-latauksen maksu 
ja seuranta onnistuu näppärästi 
ABC-mobiilin avulla. 

Mobiilipesu käyttöön Kauhajoella ja Teuvalla
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Kauhavan Kortesjärven ainoassa 
ruokakaupassa on entisajan kyläkaupan 
tunnelmaa. Ihmiset pysähtyvät 
juttelemaan eikä kiireestä ole tietoakaan.

S-market Kortesjärven marketpäällikkönä kesällä 
aloittanut Elina Kalliokoski katselee tyytyväi-
senä kauppapaikkaansa. Kaikki on kohdallaan, 

hänellä on huipputiimi ja hiljattain uudistettu myymälä 
johdettavanaan. Aikaisemmin S-market Pajuluoman 
apulaispäällikkönä työskennellyt Elina kertoo, että hänet 
otettiin lämpimästi vastaan Kortesjärvelle.

– Tuntuu siltä, kuin olisin ollut aina täällä töissä. 
Asiakkaat ovat ihania, ovat tulleet rohkeasti tekemään 
tuttavuutta.

Hyvänä apuna on toiminut apulaispäällikkö Riitta 
Ojavainio. Naiset löysivät yhteisen sävelen saman tien, 
kumpikin tykkää pitää hyllyrivistöt tiptop-kunnossa.

– Aika paljon päätämme asioista yhdessä keskustel-
len. Tavaroiden pitää olla hyvässä järjestyksessä, mutta 
muuten tätä kauppaa pyöritetään rennolla fiiliksellä, 
Elina linjaa.

Riitta kertoo, että uusi pomo on istahtanut työyhtei-
söön erittäin hyvin. 

– Kuten eräs työntekijämme totesi Elinasta: ”Tää me 
sit pidetään”, hän toteaa hymyillen.

Kassalla palveleva Päivi Erkinheimo on kaupan alan 
kokenut konkari, jonka ura Eepeellä alkoi jo 1970-luvulla 
myymäläauton hoitajana. Sen jälkeen hän on työsken-
nellyt myös muualla, mutta palasi muutama vuosi siiten 
takaisin Eepeelle.

– Olen ollut erittäin tyytyväinen, että sain täältä 
työpaikan. Myös nämä uudet tilat ovat tosi toimivat ja 
valoisat, hän iloitsee.

Hänestä kaupan työssä ovat parasta asiakkaat, he 
tuovat työpäiviin iloa ja elämää. Päivi kiittelee myös työ-
yhteisöä, jossa on avoin ja toisia arvostava ilmapiiri.

Sinuntoive on tärkeä uudistaja
S-market Kortesjärven asiakkaat ovat ottaneet aktiivi-
seen käyttöön netissä olevan Sinuntoive-palvelun. Uusia 
toiveita marketvalikoimaan tulee useita viikoittain ja asi-
akkaat myös seuraavat tiiviisti, koska tuotteet ilmestyvät 
kaupan valikoimaan.

– Toiveita tulee kaikkiin tuoteryhmiin, viime aikoina on 
tullut aika paljon pyyntöjä gluteenittomista tuotteista, 
Elina kertoo.

Riitta lisää, että monet toiveet ovat markkinoille 
tulleita uutuuksia. 

– Asiakkaat ovat nähneet mainoksen tai kuulleet 
jostain uudesta tuotteesta ja haluavat sen saman tien 
omaan lähikauppaan.

Sinuntoive-palvelun kätevyyttä kehuu myös Annika 
Rantala. Hän on esittänyt sen kautta useita toiveita ja 
saanut näin lähikauppaansa mieluisia uusia tuotteita.

– Viimeksi taisin toivoa jotain jogurttia, hän muistelee.
Myös Heikki Kujala on kehittänyt omalta osaltaan 

S-market Kortesjärven valikoimaa. Hänen toiveensa ovat 
kohdistuneet kalatuotteisiin ja itämaisiin ruoka-ainei-
siin.

– Täällä kaupassa on kaikki niin kuin pitääkin ja henki-
lökunta on mukavaa.

Aulis Palojärven mielestä marketin 
työntekijät ovat alan ammattilai-
sia. Uudistunut kauppapaikka on 
miehen mieleen.

– On hyvä kauppa, täältä 
löytää kaiken mitä ihminen 
tarvitsee.TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT JENNA KOIVISTO

ASIAKKAAT 
INNOSTUIVAT 
SINUNTOIVE-
PALVELUSTA

↗ Heikki Kujala pitää 
Sinuntoive-palvelua 
hyvänä kanavana 
kasvattaa oman 
kaupan valikoimaa.

→ Annika Rantala 
on tyytyväinen 
S-market Kortes-
järveen, josta 
löytyy kaikki 
tarvittava perheen 
ruokapöytään.

↘ Aulis Palo järvi 
kehuu henkilökuntaa 
ammattitaitoiseksi.   

← Riitta Ojavainio ja Elina 
Kalliokoski ovat työpari, 
jotka tykkäävät kehittää 
kauppaa reippain ottein.

→ Päivi Erkinheimo nauttii 
täysillä asiakaspalvelusta, 
mutta myös kuorman 
purkamisessa on oma 
viehätyksensä.

TUTUSTU 
SINUNTOIVE- 
PALVELUUN

sinuntoive.fi

S-MARKET KORTESJÄRVI
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Kauhajokelaiset Mirja Antila ja Jari 
Koskimäki tapaavat katsastaa Vol-
vonsa Ess Autotalossa. Tähän saakka 

katsastusaika on järjestynyt vain tulemal-
la paikan päälle, mutta asiakasmäärän 
lisäännyttyä oli nyt syytä varata erikseen 
katsastusaika.

Pariskunta seisoskeli seuraamassa kat-
sastusta luottavaisin mielin. Jari kehuskeli, 
että auto on mennyt joka vuosi läpi ilman 
moitteita.

– Tämä on huippuyksilö, ei minun ole 
tarvinnut sitä mitenkään huoltaa ennen 

KATSASTUS JA HUOLTO TUOVAT 
BONUSTA TURVALLISEEN AJOON
Ess Katsastus on noussut suosituksi eteläpohjalaisten katsastuspaikaksi, 
sillä sieltä saa huollon ja korjaukset viereiseltä tiskiltä − ja lakisääteisestä 
palvelusta Bonusta.  TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT JENNA KOIVISTO

katsastusta. Kaikki on varmasti kunnossa, 
hän uskoo.

Mirja nyökyttelee vieressä ja katse-
lee, kuinka katsastaja Juhani Lauttamus 
ravistelee kokenein ottein parin metrin 
korkeuteen nostettua autoa.

– Tarkistan auton pohjan ja nivelten 
kunnon, tämä näyttää hyvältä, hän selvit-
tää.

Katsastaja pyytää vielä Jaria auton 
alle tutkailemaan takarengasta. Siellä 
on jotain, joka kaipaa tulevaisuudessa 
silmälläpitoa ja myöhemmin mahdollisesti 

huoltotoimia. Volvo läpäisi katsastuksen 
puhtain paperein ja pariskunta voi hyvillä 
mielin jatkaa matkaa.

– Täällä on ollut aina hyvä palvelu ja sitten 
saa vielä niitä Bonuksia, Mirja muistuttaa.

Jälkimarkkinoinnin 
tärkeä tukitoiminto 
Jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju 
kertoo, että Ess Autotalon uudistuksessa 
katsastus siirtyi huoltohalliin, johon voi 
kätevästi ajaa sisään talon päädystä. Kat-

sastus on tärkeä osa jälkimarkkinointia, se 
täydentää mukavasti palveluvalikoimaa.

– Asiakasmäärä on kasvanut, kun ihmis-
ten tietoisuus katsastusmahdollisuudesta 
on levinnyt. Vuosi sitten meillä katsastet-
tiin noin parikymmentä ajoneuvoa päiväs-
sä, nyt luku on jo liki kolmekymmentä. 

Huoltamalla auton ennen katsastusta 
voi varmistaa parhaiten, ettei tule hylkäys-
tä. Määräaikaishuollossa tehdään katsas-
tusta varten tarvittavat tarkistukset, joten 
moni ajoittaa auton katsastuksen myös 
siihen yhteyteen.

– Nykyään on mahdollista katsastaa 
auto mihin aikaan vuodesta tahansa. Se 
tuo ruuhkia esimerkiksi loma-aikoihin. 
Onneksi meillä on kahden täysipäiväisesti 
työskentelevän katsastusmiehen lisäksi 
kaksi muuta työntekijää, joilla on katsas-
tusoikeus, Ari kertoo.

Täytä myös pissapoika
Suurin osa autoista läpäisee katsastuksen, 
hylkyprosentti on noin 26. Tyypillisiä syitä 
hylkäykseen ovat viat ohjauslaitteissa, 
nivelissä tai jarruissa. 

– Moni auto välttyisi hylkäämiseltä, jos 
omistaja olisi hoksannut tarkistaa valot, 

renkaat ja pissapojan toiminnan ennen 
katsastukseen tuloa. Pikkuvioista annam-
me korjauskehotuksen, mutta isommista 
tulee hylkääminen, katsastaja Timo Kallio-
koski toteaa. 

Yllätyksiä on myös asiakkaille aiheut-
tanut se, että nykyään tulee ajokielto, 
jos kesärenkaan kulutuspinta on alle 1,6 
millimetriä.

Sähköautoja on toistaiseksi tullut Ess 
Autotaloon katsastettavaksi vain kymmen-
kunta. Niiden katsastus poikkeaa siinä, 
ettei päästömittauksia tarvitse tehdä.

– Mikäli auto ei mene katsastuk-
sesta läpi, meillä on mahdollista tilata 

aika korjaajalle viereisellä palvelutiskillä. 
Katsastuksen asiakastyytyväisyys on ollut 
hyvällä tasolla, joten siltäkin osin asiat ovat 
kunnossa, Ari kehuu.

Tavoitteena iso kasvuharppaus
Ess Autotalon mittava uudistusurakka 
alkaa olla loppusuoralla. Jälkimarkkinointi-
päällikkö kertoo, että huollon tuplatut tilat 
toivat hyvän mahdollisuuden kasvuharp-
paukselle.

– Pystymme nyt kasvattamaan toimin-
nan volyymiä merkittävästi, tavoitteena 
on palvella mahdollisimman kattavasti 
eteläpohjalaisia autoilijoita. Tilat ovat nyt 
sisältä kunnossa ja voimme keskittyä arjen 
toimintaan.

Syksyn aikana uudistuu Ess Autotalon 
piha-alue, sinne rakennetaan selvemmin 
rajatut parkkialueet asiakkaille ja myytä-
ville ajoneuvoille. Lisäksi kunnostetaan 
rakennuksen ulkopinnat ja pääovea siirre-
tään logistisesti parempaan paikkaan.

Kasvu näkyy myös Ess Autotalon hen-
kilöstömäärässä, viimeksi rekrytoitiin yksi 
mekaanikko.

– Töitä olisi tarjolla myös toiselle me-
kaanikolle, Ari vinkkaa.Ari Harhu, jälkimarkinointipäällikkö

Tavoitteena 
on palvella 

mahdollisimman 
kattavasti etelä-
pohjalaisia autoilijoita.

← ← Kauhajokelainen Jari 
Koskimäki sai katsastaja 
Juhani Lauttamukselta 
ohjeita Volvon tuleviin 
huoltoihin.

← Auton katsastus kestää 
Ess Autotalossa noin 
parikymmentä minuuttia. 

→ Katsastaja Timo Kallio - 
  kosken mukaan moni auto 
välttyisi hylkäämiseltä, jos 
omistaja olisi hoksannut 
tarkistaa valot, renkaat 
sekä pissapojan toiminnan 
ennen katsastukseen tuloa.
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Eepeen S-Business myyntipäällikkö 
Timo Ranta-Lassilalla on ratkai-
su lahjapulmiin. Yritysasiakkaille 

suunnattu S-Business-kortti on varsi-
nainen tehopakkaus, mitä tulee yrityksen 
jouluajan rahamenoliikenteeseen. Sen 
hyödyllisyyden kokovuotisessa käytössä 
ovat jo todenneet useat maakunnan 
yritykset ja julkisen tahon toimijat. 

– S-Business-kortilla voi ostaa 
S-ryhmän lahjakortteja tai jouluherkkuja, 
kuten esimerkiksi kinkkuja, juustolahja-
pakkauksia tai suklaata. 

Takuuvarmoja suosikkilahjoja, kai-
kissa S-ryhmän toimipaikoissa käyviä 
lahjakortteja, voi ostaa Eepeen toimipis-

PAKETOI 
YRITYKSEN 
JOULULAHJAT 
S-BUSINESS-
KORTILLA
Hyvä yritys muistaa joulun alla 
tärkeimpiään – henkilökuntaa, 
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. 
Mitä enemmän on muistettavia, sitä 
työläämmäksi koko joulu-urakka 
tapaa tulla.

teistä ympäri toimialuetta. Valikoimassa 
on myös lahjakortti, josta on rajattu pois 
alkoholi- ja tupakkatuotteet. Lahjakortin 
voi lisäksi osoittaa suoraan hotelliyöpy-
misiin ja ravintolassa ruokailuun.

Yritys hyötyy S-Business-kortilla 
ostetuista lahjoista alennusten muodossa. 
Marketeissa, tavarataloissa ja ravintoloissa 
alennukset ovat kaksi prosenttia, hotelleis-
sa jopa viisi. Lahjakorteista ei myönnetä 
alennuksia.

– S-Business-korttia käyttämällä voi 
myös unohtaa turhauttavan kuittirum-
ban, sillä kaikki kirjanpitoon tarvittavat 
tiedot löytyvät kootusti kuukausilasku-
tukselta.

Sopii myös seuroille 
ja yhdistyksille
S-Business-kortti sopii myös vapaaeh-
toisjärjestöille ja urheiluseuroille, joissa 
tarvitaan kätevää korttia toiminnan pyö-
rittämiseen. Ranta-Lassila esittelee, että 
urheiluseura voi tilata pääkortin lisäksi 
jokaiselle joukkueelle oman kortin, jolla 
maksetaan esimerkiksi ostot kioskiin, pe-
lireissujen ruokailut ja majoitukset. Näin 
seuran kululiikenne on helposti dokumen-
toitavassa muodossa ja laskut tulevat 
samankaltaisina. Koontilaskun voi valita 
parin viikon aikajaksolle tai kuukausittain 
tulevaksi.

S-BUSINESS- 
KORTIN HYÖDYT:
•   maksuton kortti 

•   käy maksuvälineenä kaikissa 
S-ryhmän toimipaikoissa 
ympäri Suomea

•   sopii kaikenkokoisille 
yrityksille, yhdistyksille, 
kunnille, kaupungeille ja 
seurakunnille

•   kortilla saa ostoista 
alennuksia 2–5 prosenttiin 
(ei koske lahjakortteja)

•   alennusta myös poltto-
aineostoista

•   helpottaa kirjanpitoa, kun 
sähköiset kuitit siirtyvät 
kätevästi koontilaskulle

•   kätevä mobiilisovellus, johon 
voi itse kirjata saman tien 
kuitin selitteen

•   saatavana yrityksen yleis-
kortti ja henkilökohtaisia 
kortteja rinnakkain

•   nettipohjainen Manager-pal-
velu kokoaa tiedot kätevästi 
yhteen, mahdollistaa 
kirjanpidon automatisoinnin 
ja tuo näin säästöä

↖ S-Business-korttien 
myyntipäällikkö 
Timo Ranta-Lassila 
ja ruokaosaston 
myyntipäällikkö Nora 
Nevala vakuuttavat, 
että jokaiselle 
löytyy varmasti 
sopiva joululahja 
Prisma Hyllykallion 
valikoimista.

– Yhdistysten ja seurojen ostoista saa 
samaan tapaan alennusta kuin yritysten 
S-Business-korteilla. Tämä on myös mei-
dän tapamme tukea arvokasta vapaaeh-
toistyötä.

– S-Business-korttia kannattaa 
hyödyntää myös tankatessa, sillä poltto-
aineesta, ABC-autopesuloista ja muista 
ABC:n palveluista saa tuntuvia alennuksia 
S-Business-kortilla maksettaessa, Ran-
ta-Lassila muistuttaa.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT SAMU LEHTINEN

LISÄTIEDOT 
S-BUSINESS-KORTISTA

Timo Ranta-Lassila 
p. 050 410 0841

TUTUSTU 
S-BUSINESS-KORTTIIN 

s-business.fi
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Palkitse tärkeät tekijät
maistuvilla pikkujouluilla

Eepeen toimialapäällikkö Elina Mäki-Opas iloitsee, että 
parin vuoden hiljaiselon jälkeen päästään taas viettämään 
kunnon pikkujouluja.
– Nyt on aika aktivoitua pikkujoulusuunnitelmien kanssa, 
myyntipalvelumme auttaa sopivan kokonaisuuden valin-
nassa juuri teidän porukan tarpeeseen. 
S-Business-kortti on kätevä myös yrityksen pikkujoulu-
tarjoilujen maksamisessa. Sen koontilaskuun tulee selkeä 
erittely ruokailuista ja juomista, joten se käy suoraan 
kirjanpitoon.
Joululounas on helppo ja suosittu tapa muistaa hen-
kilökuntaa joulun alla, hieman erilaiset vaihtoehdot ovat 
tarjolla Lakeus Matadorissa, Talriikissa sekä Prisman 
Ravintolamaailman Buffassa. Pöydän notkuvat antimet 
virittävät mukavasti joulutunnelmaan. Moni yritys tapaa 
tarjota joululounaan myös tärkeille sidosryhmille.
– Kannattaa myös muistaa, että ravintolalahjakortti on 
oivallinen joululahjaidea. Siitä jää varmasti hyvä jälkimaku, 
Elina toteaa hymyillen.
Mieluisia joululahjoja ovat myös S-ryhmän hotellilahja- 
kortit. Lahjan saaja voi itse valita, missä hotellissa yöpyy. 

Lisätiedot ja varaukset:
Myyntipalvelu puh. 010 764 8100 (0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)  
tai myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi

Lue lisää pikkujoulutarjonnasta


