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Jag tänker mig att det inom Eepees verksamhetsområde finns många 
andra Prismafamiljer som Iida och Jari Ala-Varvi från Seinäjoki. 
Sådana som koncentrerar sina inköp och drar full nytta av Bonus. 

Precis som det finns otaliga trogna S-market-kunder i landskapet. 

I OKTOBERNUMRET av Egna Sidor bjöd vi in inredningsdesignern Satu 
Haavisto till Prisma, där hon fick hämta inspiration till idéer på hur man 
kan piffa upp hemmet på ett förmånligt sätt. Många unga har under hösten 
flyttat från sitt barndomshem till en annan ort för att studera. På Prisma 
säljs porslin, kökstillbehör, hemtextilier och hushållsmaskiner till den första 
egna bostaden till ett förmånligt pris. Och alla inköp ger naturligtvis Bonus. 
Nog har väl barnet som flugit ur boet redan ett eget grönt kort?

ESS AUTOTALO bjuder på besiktningsnyheter. Vi har även frågat persona-
len på ABC i Seinäjoki om hur vegetarianer beaktas i restaurangens utbud. 

VÅR BUTIKSRUNDTUR tog oss denna gång till S-market i Kortesjärvi, där 
glädjande många kunder har börjat använda tjänsten Sinuntoive. Om du 
saknar en viss produkt i din matbutik kan du lämna ett produktönskemål 
på www.sinuntoive.fi.

NU ÄR DET även dags att börja tänka på julen som närmar sig. Timo 
Ranta-Lassila, försäljningschef inom S-Business, berättar hur företag 
kan använda det avgiftsfria S-Business-kortet för att köpa julklappar till 
anställda, kunder och intressenter. S-Business-kortet lämpar sig också för 
frivilligorganisationer och idrottsföreningar, där man behöver ett praktiskt 
betalkort för att hålla igång verksamheten. 

Jag önskar alla en aktiv höst!

Tuula Rajala 
kundrelationsdirektör
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

HÄLSNINGAR FRÅN HANDELSLAGET

BONUS FÅR 
PRISMAFAMILJEN IGÅNG

Iida Ala-Varvi från Seinäjoki tycker om att koncentrera köp, 
framtida förmåner och digitala lösningar. När tjänsten Plocka och Skanna 

kom till Prisma i Hyllykallio började hon genast använda den.

TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILDER JENNA KOIVISTO

VILKEN ÄR DIN 
BUTIKSRELATION?

När den intervjuade 
berättar att hen hör till 
Prismafamiljen, är denna 
höga lojalitetsgrad ett bevis 
för oss eepeemedarbetare 
på att vi har gjort ett bra 
arbete. Vi har lyckats skapa 
en handelsplats där kunden 
känner sig hemma och dit 
hen gärna återvänder gång 
på gång. 
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Iida Ala-Varvi från Seinäjoki följer 
noggrant med i S-mobil till vilken nivå 
månadens Bonus har stigit. Om det 

fortfarande är en bit kvar till fem procent, 
är det dags för kompletteringsuppköp på 
Prisma.

– Vi är en Prismafamilj, vi koncentrerar 
en så stor del av inköpen som möjligt dit. 
Vanligen uppnår köpen lätt den högsta ni-
vån, men några gånger har vi varit tvungna 
att uttryckligen besöka Prisma, erkänner 
hon och ler.

Till hennes och Jari Ala-Varvis familj 
hör 13- och 12-åriga döttrar och en tvåårig 
labrador. Förhållandet till Prisma har varit 
intensivt redan länge och har stärkts ytter-
ligare när konsumtionen har vuxit tillsam-
mans med familjen.

– Där finns ett bra urval produkter som 
vi behöver för vårt dagliga liv. Vi återvinner 
allt som kan återvinnas, som tur finns där 
också återvinningsstationer, säger Iida.

Digitala tilläggstjänster
Familjen Ala-Varvi har ivrigt börjat använda 
de digitala tjänsterna som S-gruppen 
tillhandahåller. I synnerhet under coronati-
den använde de tjänsten Kauppakassi, där 
man kan beställa livsmedel på webben och 

hämta färdigt packade kassar hem med bil. 
Under våren har webbutiken S-kaupat.fi 
också utvidgat sin verksamhet till S-mar-
ketar som omfattas av Eepees verksam-
hetsområde.

– Onlinematbutiken underlättar 
vardagen. Vanligen beställde vi varor på 
fredagar och fick inköpen för helgen enkelt 
gjorda utan rusning. En fördel med den här tjänsten är också att man inte lika enkelt 

gör impulsköp som när man shoppar på 
gångarna i Prisma, säger Iida.

Hon tog också entusiastiskt i bruk den 
nya tjänsten Plocka och Skanna, där man 
kan skanna varorna direkt till sin egen 
shoppingkasse.

– Tjänsten är fantastisk, när man inte 
längre behöver stapla upp varorna vid kas-
san. Vi använder den i synnerhet när vi har 
mera att köpa.

Renoverarens favoritplats
Rautaprisma, därifrån det är enkelt att 
söka det som behövs för det aktuella 
projektet, har också blivit bekant för ivriga 
hemrenoverare. Iida och Jari har renoverat 
sitt egnahemshus flera gånger.

– Det är praktiskt när man i samband 
med shoppingturen också på helgen kan 
köpa renoveringstillbehör.

I Rautaprisma finns allt som behövs 
från tapeter till arbetsmaskiner. Dessutom 
finns där ett bra urval av hushållsmaskiner 
och möbler.

Iida har också lagt märke till den nya 
Outdoor-avdelningen på Prisma i Hyl-
lykallio, som har ett utvidgat sortiment av 
produkter för många olika slags friluftsliv. 

– Jag har ännu inte hunnit ta en närma-
re titt på avdelningen. Vi rör oss gärna ute, 
kanske vi också hittar något lämpligt för 
oss där, säger hon.

S-mobil hjälper i vardagen
Iida, som började som företagare i Helpy Oy 
på hösten, erbjuder assistent-tjänster till 
andra företag. Enligt henne är S-mobil en 
lite liknande assistent som hon själv: ap-
pen gör saker som hör till vardagen klarare 
och lättare.

– Jag tycker mycket om S-mobil, den 
är så lättanvänd och tydlig. Vi använder 
S-Banken som vår livsmedelsbank, vi båda 
sätter in pengar på kontot för matinköp.

Hon tycker också att det är intressant 
att följa med de data som S-mobil samlar 
om inköp. I Mina köp kan hon se hur många 
procent familjen har använt för olika 
produktgrupper. Ibland kan resultaten få 
henne att reagera. 

– I synnerhet på sommaren köpte vi mer 
kött, när vi köpte grilldelikatesser. 

Iida har också upptäckt de möjligheter 
som S-mobil erbjuder för att spara för 
kommande utgifter. Det är till exempel 
möjligt att styra Bonus till besparingar, och 
då samlas så småningom ett större belopp. 
Och om man vill samla mera, kan man 
fastställa ett visst belopp i euro som sätts 
in i besparingarna vid varje inköp. På så sätt 
sparar man på några år en nätt summa – 
till exempel för en semesterresa eller för att 
uppfylla någon dröm.

– Jag har ännu inte åstadkommit det 
där, men kanske blir jag också intresserad 
av att spara, säger hon.

ABC-mobil är en nyare bekantskap 
för Iida, den tog hon i bruk på sommaren. 
Familjen reser mycket och då är det enkelt 
att på vägen besöka en ABC-station för att 
äta en måltid. Och det bästa är att maten 
kan beställas på förhand med mobilen 
så att den väntar när man kommer. Med 
ABC-mobil är det också möjligt att tanka 
bilen och låta den tvättas. En betydande 
förmån i S-gruppen är också samarbetet 
med LokalTapiola, där försäkringarna 
berättigar till Bonus. 

Iida och Jari Ala-Varvi är vana vid att plocka och skanna. I ett huj är inköpen i shoppingkassen.

På Prismas breda 
gångar finns det gott 
om utrymme också 
för familjesamtal. 
Jari har blivit 
intresserad av en 
airfryer, enligt Iida 
ska en sådan köpas 
först när de gjort mer 
plats i köksskåpen.

Paret tycker att 
det är praktiskt när 
man vid sidan av 
matuppköp också 
kan skaffa sig 
verktyg och tillbehör 
som behövs för att 
renovera hemmet.

Prismafamiljens viktiga assistent 
är S-mobil, butiken och banken på 

en och samma plats.

Fantastiskt att 
man inte längre 

måste stapla upp 
inköpen vid kassan.
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Inredaren Satu Haavisto nämner först 
färgen på tapeter – med färger piggar 
man enkelt upp hemmet. Proffset Satu 

som arbetar i InHouseDesign i Seinäjoki 
uppmuntrar till modiga färgval. Om man 
är osäker kan man mjukstarta med texti-
lierna i hemmet.

Satus ögon faller på en mönstrad kud-
de med fransar i Prisma i Hyllykallio.

 – Det är enkelt och förmånligt att för-
nya hemmet med färggranna kuddar. Till 
exempel med en mönstrad kudde med 

fransar som passar många stilar tillsam-
mans med en ockrafärgad kudde i samma 
nyans. 

Stora ståtliga mönster med i synnerhet 
naturtema är trendiga just nu.

– Blomtapeterna med stora mönster 
som säljs i Prisma Järn är fantastiskt fina. 
De kan man även göra till fina tavlor.

Lekfullhet och experimentlust belö-
nar sinnet fint när vi märker att hemmet 
förnyas framför våra ögon. Kanske vågar 
du till och med släppa loss lite – tänk om 
du skulle måla endast en del av en vägg i en 
effektfärg? Istället för att på traditionellt 
sätt måla hela väggen är en ny idé att bara 
måla en del av den. Då kommer man även 
undan med mindre målningsjobb.

Om man behöver en helt ny inriktning 
för inredningen kan man vända sig till en 
inredare. 

– När de ser planen erkänner många att 
de aldrig skulle ha kommit på en sådan idé, 
och är sedan mycket nöjda med slutresul-
tatet, säger Satu. 

Stämningsfulla 
påslakan
Inredaren har goda nyheter från världen 
av dagtäcken: man kan med gott samvete 
vika ihop dem och gömma dem i skåpet.

– Mönstrade påslakan drar blickarna 
till sig i sovrummen. Med nya påslakan 
fräschar man enkelt upp sängen och stäm-
ningen i rummet, berättar Satu.

I Prisma i Hyllykallio färdigställdes i 
slutet av sommaren en egen avdelning 
för Finlaysons produkter. Där presenteras 
sängkläder, handdukar och andra hemtex-
tilier ännu bättre än tidigare. 

En egen avdelning har även lokala 
textilproducenter, till exempel Jokipiin 

Att inreda ett 
hem handlar 

framför allt om att 
skapa en känsla och 
stämning. En aning 
humor är heller inte fel.
Satu Haavisto, inredare

HÖSTEN VÄCKER 
INREDNINGSIVERN
– TA EN INSPIRATIONSTUR TILL PRISMA

Inredaren Satu Haavistos 
tips är bland annat att 
måla en del av en vägg i en 
effektfärg, mjuk belysning, 
lekfulla prydnadsföremål 
och stora ståtliga mönster 
med i synnerhet naturtema.

Pellava med sina högklassiga hemtextilier. 
De är tidlösa favoriter och en bra gåva till 
exempel som inflyttningspresent.

Satu berömmer Prisma för att även ha 
ett bra belysningssortiment. Där hittar 
man unika ljuskällor för många olika inred-
ningsstilar.

– Lampor ger en varm känsla, jag 
rekommenderar små ljuskällor på olika 
platser i hemmet. Det lönar sig att också 
beakta lampans ton, själv gillar jag den 
varma tonen som 3000 kelvin ger. Lyktor 
hör även hösten till.

Att inreda ett hem handlar framför allt 
om att skapa en känsla och stämning. En 
aning humor är heller inte fel. Satu plockar 
fram en prydnadsananas ur hyllan. 

– Till exempel en sådan här lustig ana-
nas piggar upp och gör en på gott humör.

Förtjusande 
utsikter hemma
Inredning får en helt ny dimension när man 
under vardagssysslorna betraktar utsikten 
inuti hemmet och skapar världar som gör 
oss glada på viktiga platser.

– Vad ser du till exempel när du öppnar 
ytterdörren eller står i köket och lagar 
mat? Från mitt kök öppnar sig en lugnande 
vy in till sovrummet. En dörr är som en ta-
velram och den synliga delen av sovrum-
met är tavlan, beskriver Satu.

Hon anser att inredning av ett hem är 
lite som lek för vuxna – man behöver inte 
ta det på för stort allvar. Man kan alltid 
måla om en vägg igen och byta ut tapeter 
om man ändrar sig eller märker att man 
valt fel.

– Det handlar om ditt hem som får se ut 
precis så som du vill. Det viktigaste är att 
du trivs och mår bra där, betonar Satu.

TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILDER JENNA KOIVISTO

Inredaren Satu 
Haavisto och Prismas 
försäljningschef för 
heminredning och 
kläder Minna Mäkiranta 
beundrar kuddar med 
mustiga och trendiga 
höstfärger.
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EN DJUNGEL 
AV VEGE-TERMER
Vegetarisk mat hör samman med 
en hel del olika termer som alla 
kan ha flera betydelser. Ursprung-
ligen avsågs med ordet vegetarian 
en person som äter produkter 
från växtriket. I vardagsspråket 
har ordet dock befäst sig som 
att betyda vilken form av vege-
tarianism som helst. Termen kan 
specificeras och förtydligas med 
olika avledningar.

En vegan är en person som inte 
äter någon form av produkter som 
härstammar från djurriket som 
kött, fisk, ägg, mjölkprodukter och 
produkter som tillverkas av dem.

En fennovegan äter endast 
produkter från växtriket som 
producerats i Finland. 

En lakto-ovovegetarian äter 
utöver produkter från växtriket 
även ägg och mjölkprodukter.  

En laktovegetarian äter 
mjölkprodukter, men inte ägg. 

En pescovegetarian äter utöver 
produkter från växtriket även fisk 
och oftast även mjölk och ägg. 

En semivegetarian, flexitarian 
eller flexare föredrar vegetarisk 
mat, men äter även nu och då kött 
och andra produkter från djurriket. 

Mångsidiga vegetariska alternativ 
som ständigt utvecklas uppskattas 
i ABC-trafikbutikerna.

I ABC-trafikbutikernas restauranger 
serveras dagligen hemlagad vegetarisk 
mat på buffén, à la carte-menyn och 

i självbetjäningsdiskarna. Det finns till 
och med ett helt veganskt alternativ till 
finländarnas älskade bullar. 

– På vår buffé serveras en lunchmeny 
enligt ett tre veckors roterande schema, 
och våra kockar tillagar ett vegetariskt 
alternativ varje dag enligt menyn. Vi 
kan servera till exempel en helt vegansk 
grönsakswok med bondbönor, som är 
helt fri från mjölk, gluten och laktos, en 
grönsaksgratäng med kikärter, en cham-
pinjonomelett eller en grönsakspyttipan-
na med tofu. På à la carte-listan kan vi till 
exempel ha ett fyllt pitabröd med bond-
bönor, berättar Suvi Ristiluoma som är 
servicechef och serviceansvarig för köket 
i ABC-trafikbutiken i Seinäjoki.

Vegetarianer har beaktats i ABC-tra-
fikbutikerna redan under många år. En 
större efterfrågan har utan tvekan lett 
till ett större utbud vegetariska rätter på 
buffén och à la carte-menyn. Även olika 
nya råvaror som lanserats på markna-
den har bidragit till mera mångsidiga 
alternativ.

TEXT HANNA HATTAR BILD JENNA KOIVISTO

LÄCKRA 
VEGETARISKA 
RÄTTER 
UPPSKATTAS

Vegetariska 
alternativ har 
serverats i 
ABC-trafik-
butikernas 
restauranger 
redan under 
många år.  
– Urvalet 
har blivit mer 
mångsidigt till följd av 
en ökad efterfrågan, 
säger Suvi Ristiluoma, 
servicechef i ABC-tra-
fikbutiken i Seinäjoki. 

Gemensamma recept
Maträtterna som serveras i ABC-trafikbu-
tikerna tillagas i butikernas kök enligt re-
cept som är gemensamma för hela kedjan. 
För recepten ansvarar en produktutveck-
lingsgrupp som består av medarbetare 
från ABC-restauranger i hela Finland. 
Produktutvecklingsgruppen utvecklar och 
testar recepten och sammanställer tillred-
ningsanvisningar för trafikbutikernas kök. 

– Recepten för maträtter som erbjuds 

på buffén, à la carte-menyn och i självbetjä-
ningsdisken förnyas alltid en gång om året. 
Nya recept för buffén börjar faktiskt använ-
das snart den 19 september, tipsar Suvi.

ABC-restaurangerna 
serverar dagligen 

hemlagad vegetarisk mat.

Recepten innehåller färdigt fastställda 
specialdieter som beaktas i alla alternativ. 
Dessa är till exempel att maträtterna är 
laktos- och glutenfria eller att maträtter-
nas råvaror härstammar från växtriket, dvs. 
är veganska. 

– Specialdieter märks alltid ut vid mat-
rätterna på ABC-trafikbutikernas webb-
platser och på skyltarna vid buffébordet. På 
så sätt kan kunden själv praktiskt kontroll-
era matens lämplighet, berättar Suvi.  

DEN ENKLA ABC-mobiltvätten av bilar 
har tagits i bruk i ABC-Carwash-verk-
samhetsställena i Kauhajoki och Öst-
ermark. I Kauhajoki blev mobiltvätten 
möjlig i maj och i Östermark i juni. 

Med hjälp av ABC-mobilappen 
är det enkelt att välja och betala en 
biltvätt utan att stiga ur bilen. Det är 
också möjligt att välja och betala en 
tvätt i butiken på båda verksamhets-
ställena. 

Med hjälp av appen kan man kont-
rollera kön vid biltvätten på förhand 
samt priserna och tillgängliga program.  
Det är också möjligt att förhandsköpa 

serier med tre eller fem tvättar och att 
skaffa en månadstvätt för bilen. 

ABC Carwash i Kauhajoki förnyas 
som bäst. En ny effektivare maskin har 
redan tagits i bruk och renoveringen 
av fastigheten blir klar under hösten. 
Invigningen firas vid månadsskiftet 
september-oktober. Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskauppas branschchef Heli Back 
lovar spännande tillägg till biltvättens 
olika program. 

– För särskilt barnfamiljer utlovas 
en rolig upplevelse med biltvättens 
Premium-program. Kom och prova det 
spännande lavaskummet!  

Appen sparar tid på stationerna
ABC-MOBIL är ABC-kedjans egen mobilapp. Gratisappen har 
skapats för att underlätta vardagen för bilförare och deras 
passagerare. 

– Med appen kan man betala för tankning, laddning av en 
elbil och biltvätt på ABC-stationerna. Den visar priserna för 
tvätt, köläget och många andra praktiska saker som gör varda-
gen smidigare. I appen kan man även se vad ABC-stationerna 
serverar på den dagliga buffén och à la carte-menyn och förbe-
ställa en portion till en viss ABC-station.  Med appen kan man 
även betala för buffén när man kommer till stationen, berättar 
branschchef Heli Back från Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa. 

Dessutom kan man följa med bilens bränsleförbrukning i 
appen och titta vilka förmåner och tjänster som stationerna 
erbjuder. 

ABC-mobil är enkel att ladda ner till telefonen och tar inte 
upp mycket av telefonens minne. 

Nya ABC-laddstationer i Södra Österbotten
ANTALET LADDSTATIONER för elbilar 
har utvidgats i Södra Österbotten. 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 
öppnade i augusti ABC-laddstationer 
på fem olika verksamhetsställen. Nya 
laddstationer finns nu i Ess Autotalo i 
Seinäjoki, S-market i Närpes, S-mar-
ket i Östermark, S-market i Törnävä i 
Seinäjoki och S-market i Ylistaro. 

2–4 nya laddstationer öppnades 
på varje verksamhetsställe. Laddsta-
tionerna vid S-marketarna erbjuder 
en basladdning, medan Ess Autotalo 
har många laddstationer som även 

erbjuder snabbladdning. I ABC-mobi-
len visas alltid vilka laddstationer som 
är lediga.  

I januari öppnades ABC-laddsta-
tioner för elbilar i Etseri, där S-market 
och ABC-trafikbutiken förnyades. För 
innevarande år har nya laddstationer 
även utlovats till Koskenkorva i Ilma-
joki och Simuna i Seinäjoki. De första 
ABC-laddstationerna i landet togs i 
bruk i oktober 2021.

Betalning och uppföljning av en 
ABC-laddning av en elbil går smidigt 
med hjälp av ABC-mobilen. 

ABC-mobiltvätt i Kauhajoki och Teuva 
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I den enda matbutiken i Kauhava i 
Kortesjärvi är stämningen som i en 
bybutik förr i tiden. Människor stannar 
upp för att samtala och det finns inga 
tecken på stress.

E lina Kalliokoski, som började på sommaren som 
butikschef för S-market Kortesjärvi, betraktar 
belåtet sin handelsplats. Allt är på sin plats, hon 

har ett fantastiskt team och en butik som nyligen förny-
ats. Elina, som tidigare arbetade som biträdande chef 
på S-market Pajuluoma, berättar att hon fick ett varmt 
välkomnande i Kortesjärvi.

– Det känns som om jag alltid skulle ha jobbat här. 
Kunderna har varit härliga, de har modigt kommit och 
stiftat bekantskap.

Biträdande chef Riitta Ojavainio har varit till stor 
hjälp. Kvinnorna kom omedelbart överens, de tycker 
båda om att hålla ordningen på hyllraderna i toppskick.

– Vi beslutar om ganska mycket genom att diskutera 
tillsammans. Saker och ting ska vara i god ordning, men 
annars drivs den här butiken på ett avslappnat sätt, 
säger Elina.

Riitta berättar att den nya chefen mycket smidigt har 
hittat sin plats i arbetsgemenskapen. 

– Som en av våra anställda konstaterade om Elina: 
”Den här behåller vi”, berättar hon och ler.

Päivi Erkinheimo, som arbetar vid kassan, är en 
gammal räv inom handelsbranschen, och hennes karriär 
på Eepee började redan på 1970-talet som ansvarig för 
en butiksbil. Efter det har hon arbetat också annanstans, 
men några år sedan återvände hon till Eepee.

– Jag har varit mycket nöjd med att jag fick jobb här. 
De här nya lokalerna är också fungerande och ljusa, 
säger hon glatt.

Hon tycker att det bästa med arbetet i butiken är 
kunderna som gör arbetsdagarna glada och livliga. Hon 
berömmer också arbetsgemenskapen som har en öppen 
och ömsesidigt uppskattande atmosfär.

Sinuntoive är en viktig faktor i förnyelse
Kunderna hos S-market Kortesjärvi har aktivt börjat 
använda tjänsten Sinuntoive som finns på webben. Flera 
nya önskemål inkluderas i marketens sortiment varje 
vecka, och kunderna följer också noggrant med när pro-
dukterna kommer till butikens sortiment.

– Vi får önskemål för alla produktgrupper, under den 
senaste tiden har många önskat sig glutenfria produkter, 
berättar Elina.

Riitta tillägger att många önskemål är nyheter som 
kommit ut på marknaden. 

– Kunderna har sett en reklam eller hört om någon ny 
produkt och vill omedelbart ha produkten i sin närbutik.

Även Annika Rantala berömmer tjänsten Sinuntoive 
för att den är praktisk. Genom tjänsten har hon framställt 
flera önskemål och på så sätt fått produkter hon tycker 
om till sin närbutik.

– Senast tror jag att jag önskade någon yoghurt, säger 
hon.

Även Heikki Kujala har bidragit till att utveckla sor-
timentet på S-market Kortesjärvi. Han har önskat sig 
fiskprodukter och ingredienser till orientaliska maträtter.

– Här i butiken är allt som det ska vara och personalen 
är trevlig.

Enligt Aulis Palojärvi är marke-
tens personal riktiga proffs inom 
branschen. Den nya handels-
platsen faller honom i smaken.

– Det är en bra butik, 
här hittar man allt vad man 
behöver.

TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILDER JENNA KOIVISTO

KUNDERNA 
FATTADE TYCKE 
FÖR TJÄNSTEN 
SINUNTOIVE

↗ Heikki Kujala anser 
att tjänsten Sinuntoive 
är ett bra sätt att 
utöka sortimentet i 
den egna butiken.

→ Annika Rantala är 
nöjd med S-market 
Kortsjärvi, där hon 
hittar allt hon behöver 
till familjens matbord.

↘ Aulis Palojärvi 
berömmer personalen 
för deras yrkesskick-
lighet.

← Riitta Ojavainio och Elina 
Kalliokoski är ett arbetspar 
som gillar att utveckla 
butiken med raska tag.

→ Päivi Erkinheimo njuter 
med hela sitt hjärta av 
kundservice, men att packa 
upp varor har också sin 
egen charm.

LÄS MER OM 
TJÄNSTEN 

SINUNTOIVE

sinuntoive.fi

S-MARKET KORTESJÄRVI
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M irja Antila och Jari Koskimäki från 
Kauhajoki brukar besikta sin Volvo 
på Ess Autotalo. Hittills har de fått 

besiktningstid genast på plats, men efter-
som kundantalet har ökat var det nu klokt 
att boka en besiktningstid i förväg.

Paret stod och tittade på medan bilen 
besiktades och de var inte särskilt oroliga. 
Jari berättade att bilen har gått igenom 
besiktningen utan anmärkningar varje år.

– Detta är ett riktigt bra exemplar, jag 
har inte behövt göra någon service alls före 
besiktningen. Allt är nog i ordning, tror han.

BESIKTNING OCH SERVICE GER 
BONUS PÅ TRYGGA KÖRKILOMETRAR
Ess Katsastus har blivit ett populärt besiktningsställe i Södra Österbotten, 
eftersom där erbjuds service och reparationer vid disken bredvid – och Bonus 
på lagstadgad service.  TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILDER JENNA KOIVISTO

Mirja nickar bredvid och ser på när be-
siktningsmannen Juhani Lauttamus med 
van hand skakar bilen som har lyfts upp ett 
par meter.

– Jag kontrollerar bilens underrede och 
leder. Allt ser bra ut, säger han.

Besiktningsmannen ber Jari att komma 
och titta på ett bakhjul. Där finns någon-
ting som han behöver hålla koll på framöver 
och som senare eventuellt kräver service-
åtgärder. Volvon gick igenom besiktningen 
utan anmärkningar och paret kan utan 
bekymmer fortsätta att använda bilen.

– Vi har alltid fått bra service här, och 
dessutom får man ju Bonus, påpekar Mirja.

Viktig stödfunktion för eftermark-
nadsföringen 
Eftermarknadsföringschef Ari Harju be-
rättar att vid renoveringen av Ess Autotalo 
flyttades besiktningen till servicehallen, 
där det smidigt går att köra in vid gaveln 
av huset. Besiktning är en viktig del av 
eftermarknadsföringen och utgör ett fint 
komplement i serviceutbudet.

– Kundantalet har ökat genom att kän-
nedomen om möjligheten att besikta bilen 
har spridits. För ett år sedan besiktade vi 
ett tjugotal fordon om dagen, nu är siffran 
närmare trettio. 

Bilservice före besiktningen är det bästa 
sättet att säkerställa att bilen går igenom. 
Vid kilometerservicen görs alla kontroller 
som behövs för besiktningen, och många 
besiktar därför bilen i samband med den.

– Numera går det att besikta bilen under 
vilken tid på året som helst. Därför är det 
rusning till exempel under semestertider. 
Utöver två besiktningsmän som arbetar 
heltid har vi lyckligtvis även två andra an-
ställda som har besiktningsrätt, säger Ari.

Fyll även på spolarvätska
Merparten av alla bilar går igenom be-
siktningen, det är cirka 26 procent som 
underkänns. Fel i styranordningen, lederna 
eller bromsarna är vanliga orsaker till un-
derkännande. 

– Många bilägare skulle kunna undvika 
underkännande, om de bara hade kommit 
ihåg att kontrollera strålkastarna, däck-
en och vindrutespolarens funktion före 
besiktningen. Vid små fel får ägaren en 

rättelseuppmaning, men vid större un-
derkänns bilen, säger besiktningsmannen 
Timo Kalliokoski. 

För många kunder har det också varit en 
överraskning att bilen numera får körför-
bud, om slitbanans spårdjup på sommar-
däcken är under 1,6 millimeter.

Hittills har Ess Autotalo besiktat endast 
ett tiotal elbilar. Skillnaden vid besiktning 
av elbilar är att inga utsläppsmätningar 
krävs.

– Om en bil blir underkänd i besikt-
ningen går det att boka tid för reparation 

vid disken bredvid. Kundnöjdheten inom 
besiktningen har varit god, inga problem 
där heller, säger Ari.

Målet är kraftig tillväxt
Den omfattande renoveringen av Ess Au-
totalo är snart klar. Eftermarknadsförings-
chefen berättar att de dubbelt så stora 
servicelokalerna utgör en bra möjlighet för 
tillväxt.

– Nu kan vi utöka verksamhetsvolymen 
avsevärt. Målet är att erbjuda bilägare 
i Södra Österbotten service på ett så 
heltäckande sätt som möjligt. Nu har vi 
välfungerande verksamhetslokaler och kan 
fokusera på den dagliga verksamheten.

Under hösten förnyas Ess Autota-
los gårdsområde, där byggs mer tydligt 
avgränsade parkeringsområden för kunder 
samt för bilar som är till salu. Dessut-
om piffas byggnadens exteriör upp och 
huvudentrén flyttas till ett logistiskt mer 
ändamålsenligt ställe.

Det har skett en utökning även av 
antalet anställda hos Ess Autotalo, senast 
rekryterades en mekaniker.

– Vi skulle gärna anställa ytterligare en 
mekaniker, tipsar Ari.Ari Harhu, eftermarknadsföringsch

Målet är att 
erbjuda bilägare 

i Södra Österbotten 
service på ett så 
heltäckande sätt 
som möjligt. 

← ← Jari Koskimäki från 
Kauhajoki fick anvisningar av 
besiktningsmannen Juhani 
Lauttamus om vilka service-
åtgärder Volvon kommer att 
behöva i framtiden. 

← På Ess Autotalo tar det 
cirka tjugo minuter att 
besikta en bil. 

→ Enligt besiktningsmannen 
Timo Kalliokoski skulle 
många bilägare kunna 
undvika underkännande, 
om de bara hade kommit 
ihåg att kontrollera 
strålkastarna, däcken och 
vindrutespolarens funktion 
före besiktningen.
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Eepees försäljningschef för S-Busi-
ness Timo Ranta-Lassila har en lös-
ning på presentproblemen. S-Busi-

ness-kortet som riktar sig till företagskun-
der är ett verkligt turbopaket när det gäller 
företagets utgifter under jultiden. Många 
företag och aktörer inom den offentliga 
sektorn i landskapet har redan konstaterat 
nyttan med kortet i åretruntbruk. 

– Med S-Business-kortet kan man köpa 
S-gruppens presentkort eller juldelikates-
ser, såsom till exempel skinkor, presentför-
packningar med ost eller choklad. 

Garanterat populära gåvor, present-
kort som accepteras i alla S-gruppens 

Ett bra företag kommer ihåg sina 
viktigaste inför julen – personalen, 
kunderna och samarbetsparterna. 
Ju fler som ska kommas ihåg, desto 
jobbigare brukar julstöket bli.

verksamhetsställen, kan köpas i Eepees 
verksamhetsställen i området. I sortimen-
tet finns också ett presentkort som inte 
gäller för alkohol- och tobaksprodukter. 
Presentkortet kan dessutom direkt använ-
das för hotellövernattningar och måltider 
på restaurang.

Företaget tjänar på gåvor som köpts 
med S-Business-kortet genom rabatter. 
I butiker, varuhus och restauranger är 
rabatterna två procent, i hotell upp till fem. 
Rabatt beviljas inte på presentkort.

– Genom att använda S-Business-kor-
tet kan man också glömma den tråkiga 
kvittocirkusen, eftersom alla uppgifter 

som behövs för bokföringen finns samlat 
på månadsfakturan.

Lämpar sig också för 
organisationer och föreningar
S-Business-kortet lämpar sig också för 
frivilligorganisationer och idrottsförening-
ar, där man behöver ett praktiskt kort för 
att hålla igång verksamheten. Ranta-Las-
sila berättar att en idrottsförening utöver 
huvudkortet kan beställa ett eget kort till 
varje lag, för att betala till exempel kioskin-
köp, måltider och övernattningar under 
matchresor. På det sättet finns föreningens 

FÖRDELAR MED 
S-BUSINESS-KORTET:
•   avgiftsfritt kort 

•   kan användas som betalnings-
medel på S-gruppens samtliga 
verksamhetsställen runt om i 
Finland

•   lämpar sig för företag, 
föreningar, kommuner, städer 
och församlingar av alla 
storlekar

•   kortet ger 2–5 procents rabatt 
på inköp (gäller ej presentkort)

•   rabatt även på drivmedelsinköp

•   underlättar bokföringen när de 
elektroniska kvittona smidigt 
förs över till samlingsfakturan

•   smidig mobilapp där man själv 
direkt kan anteckna förklaring 
till kvittot

•   allmänt kort för företag och 
personliga kort parallellt 
tillgängliga

•   den webbaserade Manager-
tjänsten samlar uppgifterna, 
möjliggör automatisering av 
bokföringen och ger därigenom 
besparingar

↖ Timo Ranta-Lassila, 
försäljningschef för 
S-Business-korten, 
och Nora Nevala, 
försäljningschef för 
matavdelningen, 
försäkrar att en 
lämplig julklapp hittas 
säkert åt var och en 
i Prisma Hyllykallios 
sortiment

utgifter i en lättdokumenterad form och 
fakturorna kommer i samma format. Sam-
lingsfakturan kan väljas för en två veckors 
period eller att komma månatligen.

– Man får rabatt för organisationers 
och föreningars inköp på samma sätt som 
med S-Business-kortet för företag. Detta 
är också vårt sätt att stöda det värdefulla 
frivilligarbetet.

– Det lönar sig också att använda S-Bu-
siness-kortet när man tankar, eftersom 
man får rejäla rabatter för drivmedel, 
ABC-biltvätt och andra ABC-tjänster vid 
betalning med S-Business-kort, påminner 
Ranta-Lassila.

TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILDER SAMU LEHTINEN

MER INFORMATION 
OM S-BUSINESS-KORTET

Timo Ranta-Lassila 
tfn 050 410 0841

LÄS MER OM 
S-BUSINESS-KORTET 

s-business.fi

SLÅ IN 
FÖRETAGETS 
JULKLAPPAR 
MED S-BUSINESS-
KORTET
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Belöna viktiga personer
med en smaklig lillajul

Eepees branschchef Elina Mäki-Opas är glad över att vi  
efter ett par års paus får fira en riktig lillajulsfest igen.
– Nu är det dags att sätta igång med lillajulsplaneringen, 
vår försäljningstjänst hjälper dig att välja en lämplig helhet 
som passar just ditt gäng. 
S-Business-kortet är ett praktiskt betalningsmedel för ett 
företags lillajulsservering. Samlingsfakturan för evene-
manget innehåller en tydlig specifikation av mat och dryck, 
så fakturan kan gå direkt till bokföringen.
En jullunch är ett enkelt och uppskattat sätt att uppmärk-
samma personalen i jultider. Lite mer annorlunda alternativ 
erbjuds på Lakeus Matador, Talriikki och i Prismas restau- 
rangvärld Buffa. Bordets dignande gåvor sörjer för en 
trivsam julstämning. Många företag har som vana att även 
bjuda viktiga samarbetspartner på jullunch.
– Ett bra tips på en utmärkt julklapp är ett presentkort till 
en restaurang. Det ger definitivt mersmak, konstaterar 
Elina leende.
Trevliga julklappar är också S-gruppens hotellpresentkort. 
Mottagaren av gåvan får själv välja i vilket hotell hen vill 
övernatta. 

Mer information och bokningar:
Försäljningstjänst tfn 010 764 8100  (0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min.)  
eller myyntipalvelu.seinajoki@sokoshotels.fi

Läs mer om utbudet för lillajul.
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