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Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa fyller 120 år 2023. Det har varit 
en glädje att notera att Eepee har spelat en allt större roll i männis-
kornas vardag. Nästa år startar vi det nya programmet Kannus-

tajat (Supportrarna) via vilket vi kanaliserar 100 000 euro till barn- och 
ungdomsidrott i regionen. Du kan påverka hur den potten kommer att 
fördelas genom att rösta på ditt lag via S-användarkontot.

FRAMTIDSCOACHNING GER jordbruksföretagare verktyg för framtiden. 
Eepee deltar i ett gemensamt projekt tillsammans med ProAgria, 
S-gruppen, regionhandelslagen och LokalTapiola. Coachningen är 
en viktig diskussionskanal som stärker vår livsmedelskedja. Läs mer 
i tidningen hur coachningen i Södra Österbotten skräddarsys för att 
motsvara behoven i regionen.

VISSTE DU för resten att Ess Autotalo i dag har ett stort däckhotell? 
Där finns plats för 650 däcksatser och så klart till ett förmånligt pris för 
ägarkunder. 

JULHANDELN PÅGÅR redan, och i det här numret ger Prisma Hyllykallios 
tomtar tips för nyttiga presenter för välbefinnande. Om de inte ger några 
idéer är S-gruppens presentkort alltid en välkommen julklapp. 

EEPEE BRUKAR rikta sin julhälsning till barnavdelningen på Seinäjoki 
centralsjukhus. Mitt årliga besök på barnavdelningen med en donation 
på 1 500 euro gör mig glad. De leksaker som köps för pengarna sprider 
glädje bland de barn från regionen som vårdas på avdelningen. 

Med önskan om en fridfull jul,

Tuula Rajala 
kundrelationsdirektör
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

FRAMTIDEN 
SKAPAS REDAN NU

Snart 120-åriga Eepee uppskattar sin långa historia, men hänger också 
med i nutidens förändringar. Under fem års tid kommer Eepee att investera 

över 100 miljoner i områdets verksamhetsställen.

TEXT HARRI PUHAKAINEN BILDER MATTI HAUTALAHTI

Hur vore det att fira julen på 
hotell? Välkommen att testa 
Original Sokos Hotel Vaakuna 
i Seinäjoki. Hotellets bastu är 
varm, och julbordet dignar av 
traditionella läckerheter. 

STÄMNINGSFULL JUL 
HEMMA, HOS SLÄKTINGAR 
ELLER PÅ HOTELL

HÄLSNINGAR FRÅN HANDELSLAGET
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Att vara både en föregångare 
och samtidigt tygla framtidens 
hotbilder. Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskauppa, Eepee, som fyller 

120 år nästa år, har en betydelsefull och allt 
större roll i människors dagliga liv.

– På sätt och vis har vårt arbetsfält sett 
likadant ut i 120 år. På våra olika verksam-
hetsställen ser vi till att människor kan 
tillfredsställa sitt behov av daglig näring, 
säger Eepees verkställande direktör Henrik 
Karvonen, när han ser på vilken roll Eepee 
har nu jämfört med för 120 år sedan.

Eepee måste dock hänga med i ut-
vecklingen och till viss del även vara en 
föregångare i branschen.

– Ett ganska bra exempel på hur vi är 
föregångare är att vi erbjuder alla våra 

anställda möjlighet att utifrån sin livssitua-
tion och sin kalender ta på sig extratimmar 
på andra verksamhetsställen i vårt område.

Eftersom det åtminstone till och från 
råder brist på handelspersonal på olika 
verksamhetsställen försöker Eepee fram-
över hitta en lösning på det genom att göra 

det möjligt att arbeta inom andra verksam-
hetsområden, på andra verksamhetsstäl-
len och på andra orter.

– Det här är inte det direkt det traditio-
nella tillvägagångssättet inom handels-
branschen. Vår styrka är att vi är ett företag 
som har flera verksamhetsområden, så vi 
har många olika arbetsmöjligheter.

Olika serviceområden har börjat med 
allt längre öppettider, och på små enheter 
kan sjukdom eller frånvaro göra det svårt 
att upprätthålla servicenivån. Genom vårt 
system med extrajobb får kunderna den 
service de vill ha, personalen får hjälp från 
den vikarie som kommer in och jobbar, och 
den som har tagit extratimmarna utökar 
sin kompetens och får dessutom en extra 
inkomst.  

Stabilitet och tro på framtiden
Under den kommande femårsperioden 
tänker Eepee investera över 100 miljo-
ner euro för att utveckla sin verksamhet i 
området.

– Läget i omvärlden är osäkert, och vår 
uppgift är att skapa tro, förtroende och 
stabilitet för alla i vårt område. 

Karvonen är särskilt glad över Eepees 
tidigare beslut att satsa på egen energipro-
duktion.

– År 2025 kommer vi att producera mer 
el än vad vi behöver, trots att vi är en av 
områdets största elkonsumenter.

Inom Eepee har man satsat på vindkraft 
i S-voima.

– Vi är i praktiken självförsörjande på el 
framöver. Det ger oss en lägre elkostnad, 
vilket också ses i priserna på våra produk-
ter.

Förändringarna tar aldrig slut
Den verksamhet som har utvecklats under 
vår långa historia har skapat en gedigen 
grund för det högkvalitativa arbete vi gör 
i dag.

– Vi förändrar oss och gör saker på nya 
sätt hela tiden. Vi har dock alltid i åtanke, 
att om det visar sig att förändringen eller 
det nya sättet att göra något på inte fung-
erar, så kan vi gå tillbaka till hur vi gjorde 
innan.

Karvonen säger att en viktig sak inför 
de kommande åren är att helt enkelt våga 
testa saker, men samtidigt ska man inte 
bara tjurskalligt hålla fast vid något om det 
inte verkar vettigt. 

– Förnyelse har ett egenvärde i sig, och 
alla är delaktiga i det, men man ska hela 
tiden analysera för- och nackdelar.

Karvonen berömmer Eepee för den 
utmärkta effektivitetsnivån. Å andra sidan 
är det nästan ett måste i alla branscher för 
att överleva i den tuffa konkurrensen.

– Att hålla kvar vid det gamla är på ett 
sätt slött och säkert, men det gör inte att 
man utvecklas vidare. Vi måste hela tiden 
utvecklas. Det finns inga andra möjligheter.

Man kan 
utvecklas 

även från en hög 
nivå, om man tar 
en liten bit i taget.

Vi är en mycket aktiv utbildare och har ett tydligt utbildningsprogram.

Om servicen på en liten ort försvinner så 
försämras förutsättningarna för att leva 
där enormt, men vi på Eepee kommer 
inte att försvinna. Henrik Karvonen 
beskriver Eepees ansvar för människor 
och för livskraften i områden.

INOM DETALJHANDELN i Södra Öster-
botten finns det fem lediga tjänster att 
söka för varje enskild arbetstagare. 

– I det här läget är det allt viktigare för 
arbetsgivare att ha förmågan att hålla 
kvar sin arbetskraft. Här ser det toppen ut 
för oss. Vi är ett av Finlands bästa företag 
när det gäller att hålla kvar vår arbets-
kraft, säger verkställande direktör Henrik 
Karvonen stolt.

Karvonen säger att för att fortsatt 
kunna göra det måste man skapa en 
företags- och arbetsgivarkultur där vär-
deringarna kommer i första hand.

– Det handlar definitivt om ett konkret 
arbete. Det handlar om att leda på ett 
uppskattande och modigt sätt varje dag. 
Det handlar om att hålla det man lovar.

Om man ser det ur ett större per-
spektiv vill Eepee konkret ta hand om 
människor.

– Vi satsar mycket på att hålla kvar 
människor inom företaget. Det lyckas 
man inte med genom floskler, utan ge-
nom praktiska handlingar.

Eepees värderingar innebär också att 
en ägarkund är lika viktig på en liten som 
stor ort.

– Eftersom vi har en bred grund att stå 
på kan vi också agera så. Vi räknar inte 
vår verksamhet utifrån en specifik enhet, 
utan utifrån helheten. Vi tycker att det 
ska finnas markets- och bränslehandel 
inom hela vårt verksamhetsområde. Det 
får inte spela någon roll hur liten orten är 
eller hur köpkraften där ser ut.

Eepees förmåga att hålla kvar 
personal är i toppklass i Finland
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TEXT OUTI MYLLYMÄKI 

BILDER SAMU LEHTINEN

Kundrelationsdirektör Tuula Rajala 
berättar att S-gruppens program 
Supportrarna har fått ett fint mot-

tagande inom Etelä-Pohjanmaan 
Osuuskauppas område. Många idrotts- 
föreningar ansökte under hösten om att 
bli en Supporter-förening. 

– Föreningarna som sökte till program-
met skulle uppfylla vissa kriterier. Stödet 
som erhålls ska till exempel gå till minst 50 
barn och unga. På så sätt vill vi säkerställa 
att så många idrottare som möjligt har 
glädje av stödsumman som delas ut. I valet 
beaktar vi även den regionala täckningen, 
det är viktigt för oss på Eepee, betonar 
Rajala.

Till Eepees 120-årsjubileums ära nästa 
år är potten som kommer att delas ut via 
Supportrarna 100 000 euro. Genom att 
finansiellt stöda idrottsföreningar hoppas 
Eepee sänka tröskeln till bra fritidsaktivite-
ter för barn och unga.

DU FÅR VÄLJA FÖRENING – 
EEPEE STÖDER BARN 
OCH UNGAS IDROTT
Som ägarkund kan du 
påverka vilka idrotts-
föreningar för barn och 
unga som får pengar av 
Eepee. Potten delas ut 
via Supportrarna och 
fastställs enligt vilka 
idrottsföreningar ägar-
kunderna har röstat på.

– Det är viktigt att barn får uppleva 
känslan av att lyckas och tillhöra en ge-
menskap, och idrottsföreningarna spelar 
här en viktig roll. I det här svåra ekonomiska 
läget är det också roligt att kunna under-
lätta vardagen för föreningar och familjer 
genom att dela ut resurser till motions-
aktiviteter för barn och unga, konstaterar 
Rajala.

Ge din röst i S-användarkontot
De idrottsföreningar som har valts till 
Supportrarna-programmet inom Eepees 
område publiceras 2.1.2023 i S-använ-
darkontot. Därefter har ägarkunderna en 
påverkningsmöjlighet värd tusentals euro.

– Det fina med Supportrarna-modellen 
är att våra ägarkunder får vara med och 
bestämma vem som ska få stöd. Du anmä-
ler dig som Supporter i S-användarkontot 
genom att välja den Supportrarna-förening 
som ligger dig närmast bland alternativen, 
berättar Rajala.

S-användarkontot är ett nytt sätt att 
identifiera sig för S-gruppens digitala 
tjänster. Inloggningen görs med e-post-
adress eller telefonnummer. Därefter får 
du en kod via e-post eller textmeddelande 
som du använder för att logga in. 

Eepees stöd till en förenings juniorverk-
samhet fastställs genom att addera ihop 
den Bonus som föreningens samtliga Sup-
portrar samlar under ett kalenderår. Det 
kostar inget för kunderna att bli Supportrar 
och den egna Bonusen minskar inte.

Eepees stöd möjliggör även en ny typ av 
synlighet. Aktiva samarbetsföreningar kan 
nu med sin verksamhet visa vilket inflytel-
serikt arbete de gör. 

– Vi följer intresserat med vad Support-
rarna-föreningarna tar sig för nästa år. 
Vem vet vilka nya samarbetsformer som 
kommer att utvecklas, säger Rajala.

FRÅN OCH MED 2023 stöder Eepee motion bland barn 
och unga inom sitt område enligt Supporter-stödmodel-
len. Föreningar som ordnar motions- och idrottsverksam-
het för barn och unga inom Eepees verksamhetsområde 
kan ansöka om att få stöd vid en koncentrerad ansökning 
som ordnas varje år. Eepee fastställer årligen en stödsum-
ma som ska användas till Supporter-stödet. 120-årsjubi-
leumsåret 2023 uppgår den till 100 000 euro. 

I S-gruppens Supporter-verksamhet kommer han-
delslaget och föreningen överens om samarbete genom 
ett separat avtal. Föreningarna har förbundit sig att 
använda stödet till sin juniorverksamhet. Stödpengarna 
används till exempel till utbildning av tränare, hyror för 
träningshallar och anskaffning av utrustning. 

Ägarkunderna får vara med och bestämma vem som 
ska få stödet. Den Bonus som föreningens samtliga 
Supportrar, dvs. ägarkunderna, samlar under ett kalen-
derår adderas ihop, och utifrån siffran bestäms hur stort 
Supporter-stöd föreningen får. 

Eepee donerar 
100 000 euro 
till områdets 
idrottsföreningar.

Supporter-stödet 
är en del av Eepees 
hållbarhetsverksamhet
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Stämningen är lugn och avkopplad. 
Ingen har bråttom. Det är en del av 
hotell Vaakunas jul. Skiftchefen i 

receptionen Eeva-Maria Autio har till-
bringat julen på arbetet redan flera gånger 
och klagar inte över eventuellt framtida 
jularbete heller. 

- I hotellobbyn skapas stämningen av 
en traditionell julgran och julbelysning med 
tomtar. Det ligger även någon gåva som 
prydnad under granen, konstaterar Autio 
glatt.

En helt riktig gåva finns däremot i hotel-
lobbyns julkalender. 

– Varje dag får någon kund som haft tur 
öppna en av luckorna, lovar Tytti Väliaho.

Anställda i receptionen har under recep-
tionschef Merja Rantalas ledning trollat 
fram antingen produktpaket, mat, dryck 
eller hotellets egna reklamprodukter som 
överraskningar i kalenderluckorna.

Alla kunder som anländer på julaftonen 
får dessutom en liten gåva. 

– Att göra gåvor och ge dem är kul också 
på arbetet, konstaterar Autio.

– Med gåvorna vill vi göra gästerna 
glada. Paketen sätter vi ihop här efter vår 
egen smak.

Jultårta till frukost
Hotellets gästbastur är varma under 
jultiden. Övernattande gäster får njuta 
av julbelysningen och lyktorna i bastun. 
Längtar man efter variation i julfriden, kan 
man besöka hotellets nattklubb, som håller 
öppen hela julen. 

– Även hotellets restaurang betjänar 
under helgen, säger Rantala.

Utöver de traditionella menyerna ser-
veras även julsmaker, och hotellfrukosten 
kompletteras under jultiden av risgrynsgröt 
och jultårtor.

Hotellets reception vill påminna om av-
giftsfri parkering vid gatorna under helgen.

– Vårt läge är bra, och hotellet ligger inte 
långt borta från järnvägsstationen heller, 
säger Väliaho.

JULBASTUN ÄR 
VARM ÄVEN I HOTELLET

Efterfrågan är stor, och därför betjänar hotell Vaakuna  
i Seinäjoki kunderna även på julen.

TEXT HANNELE NORJA BILDER MATTI HAUTALAHTI

Människonära arbete året runt
Efterfrågan på hotellinkvartering under 
jultiden har vuxit under de senaste åren. 
Rantala antar att inkvarteringstjänsterna 
då mest används av dem som besöker 
släktingar.

– Man vill inte orsaka arbete för värdfa-
miljen.

Rantala påminner om att övernatt-
ningspriserna genom året är förmånligare 
om man reserverar på nätet än om man 
reserverar per telefon.

↖ Merja Rantala, Eeva-Maria Autio 
och Tytti Väliaho från hotell Vaakunas 
reception skapar en lugn jul utan 
brådska för kunderna. 

– Nätet har blivit den största re-
serveringskanalen för inkvartering på 
fritiden. Där finns alla uppgifter och be-
skrivningar om varje lägenhet, tillägger 
Rantala.

Trots webbtjänsterna berättar trion 
i hotell Vaakunas reception att arbetet 
är människonära – och inte bara under 
jultiden.

→ sokoshotels.fi
→ raflaamo.fi

Alla kunder 
som anländer 

på julaftonen får 
dessutom en liten 
gåva. 
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TEXT OCH BILD  HANNELE NORJA

Framtidscoachningen som ProAgria 
ordnar tillsammans med S-gruppen, 
regionhandelslagen och LokalTapiola 

inleds för första gången i Södra Österbot-
ten. I Södra Finland har coachningsdagar 
redan hunnit ordnas en gång inom ramen 
för ett pilotprojekt. 

– Coachningen har tre huvudteman, 
ledarskap och strategi, klimat- och kolfrå-
gor samt megatrender och konsumentens 
köpbeteende, säger framtidscoach Perttu 
Perälä från ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Coachningens utbildare kommer dels 
från ProAgria, men dels också från S-grup-
pen, LokalTapiola och andra expertorgani-
sationer som är förtrogna med branschen.

Enligt Eepees verkställande direk-
tör Henrik Karvonen är coachningen en 
betydelsefull dialog mellan S-gruppen, 
handelslagen och producenterna. 

– Detta är en viktig del av vår roll i livs-
medelskedjan.

Konsumentbeteendet 
förankras på gårdarna
Såväl Perälä som framtidscoachen Tuomas 
Pennala betonar handelns betydelse i jord-
bruksföretagarnas vardagsbeslut.

– Såväl inom handeln som på försäk-
ringssidan finns det en enorm kunskap om 
de egna branscherna och detta kan utnytt-
jas på lantgårdarna, säger Pennala.

– När kunskapsbasen om till exempel 
konsumenternas beteende förankras 
på gårdarna, kan gårdarna göra upp mer 
detaljerade framtidsstrategier, tillägger 
Perälä.

Framtidscoachning ger jordbruksföretagare verktyg 
för framtiden.  

Försäkringsbranschen å sin sida är 
förtrogen med dels riskhantering, men dels 
också metoder för att undvika skador och 
olyckor. 

När det sker mycket runt omkring, blir 
också ledarskap och strategi en allt viktiga-
re del.

– Detta gäller oberoende av om le-
darskapet innebär eget ledarskap på en 
familjegård eller ledarskap av anställda på 
större gårdar, preciserar Pennala.  

Behoven i den egna 
regionen beaktas
Framtidscoachningens program i Söd-
ra Österbotten skräddarsys så att det 
motsvarar landskapets behov. Pennala och 
Perälä ansvarar för klimat- och kolfrågor 
inom utbildningen. 

– Det är känt att kol kan bindas i åker- 
och skogsmark. Även havet kan binda kol, 
men vi känner ännu inte till metoderna för 
att förverkliga detta, konstaterar Perälä.

Det skulle vara möjligt att avsevärt för-
dröja klimatförändringen, om fyra promille 
av de årliga utsläppen kunde bindas i åker-
mark i enlighet med målet i Parisavtalet.

– Ett realistiskt mål är att binda cirka 
600 kilogram koldioxid per hektar i enlighet 
med klimatavtalet. 

Utöver klimatfrågorna påverkas pro-
ducenterna för närvarande av de höjda 
kostnaderna.

– Framtidscoachningen ger möjligheter 
att förbättra markens bördighet och vidare 
att höja skördenivåerna, samtidigt som 
insatsanvändningen i odlingen anpassas 

PERTTU PERÄLÄ från Laihela och Tuomas Pennala från 
Jalasjärvi är experter på växtodling vid ProAgria, men 
också jordbruksföretagare. Bägges produktionsinriktning 
är växtodling.

– Jag skulle påstå att de senaste årens diskussioner 
kring kaffebordet allt mer har handlat om det finländska 
jordbruket – och att tongångarna har varit positiva, säger 
Perälä.

Även Pennala har observerat detsamma.
– Man vill bevara den finländska produktionen. Livsmed-

elsförsörjningen är ett fundament som man kan stödja sig 
på.

Via arbetet får bägge också färdkost att driva de egna 
gårdarna och tror att de tänker mer på de egna gårdarnas 
framtid än genomsnittet.

– Diskussioner och reflektioner förs såväl med ar-
betskamrater som med produktionskollegor, konstaterar 
männen.

På de egna gårdarna har Pennala och Perälä satsat 
bland annat på förnybara värmekällor och på att utnyttja 
boskapsgödsel. Även växelbruket och användningen av 
fånggrödor har blivit effektivare.

– Vi måste försöka leva som vi lär. Förvisso kan vi alltid 
utvecklas, konstaterar Perälä.

De vill att den finländska livsmedelsproduktionen fort-
sätter och är lönsam.

Den positiva 
dialogen har ökat

RESPONSEN som erhållits efter Framtidscoachningen 
som ordnades inom ramen för pilotprojektet i Södra Fin-
land har uppmuntrat arrangörerna och gett dem förutsätt-
ningar att fortsätta.

Enligt deltagarna fick de tips på den praktiska verksam-
heten, och coachningen stärkte den egna affärsidén eller 
förtydligade den genom att erbjuda fortsatta verktyg. 

Helheten ansågs vara mycket kundinriktad. Coachning-
en visade att det skulle vara bra att använda mera tid till 
företagets analyser och planering. 

Deltagarna kunde skapa sig en bild av småföretagarnas 
problemområden och av hur budskapet skulle föras vidare 
till kunderna, det vill säga till S-gruppen och slutligen till 
konsumenterna. 

Även betydelsen av nätverksarbete och kamratstöd 
framkom bra.

Enligt responsen fick deltagarna i Framtidscoachning-
en bekräftelse för sina affärsidéer, och en del ansåg att det 
var bra att miljöfrågor lyftes fram. Deltagarna uppmuntra-
des också att berätta sin egen företagshistoria. 

Uppmuntrande respons

HUR ÄR DET ATT VARA 
LIVSMEDELSPRODUCENT 
I FRAMTIDEN?

så att den motsvarar behovet, försäkrar 
Pennala.

Männen vet att Framtidscoachningen 
erbjuder en mångsidig kunskapsbas och 
konkreta åtgärder.

– Coachningen ger mångsidiga förut-
sättningar för att utveckla verksamheten 
på den egna gården, tillägger Pennala.

FRAMTIDSCOACHNINGEN
•   Inleds i januari i Södra Österbotten, 

Södra Savolax, Tavastehus, Birkaland 
och Satakunta.

•   Coachningen har tre teman: ledarskap 
och strategi, klimat- och kolfrågor 
samt megatrender och konsumentens 
köpbeteende.

•   Coacherna kommer från ProAgria, 
S-gruppen, LokalTapiola och andra 
expertorganisationer som är förtrogna 
med branschen.

•   Coacherna från ProAgria Etelä-Pohjanmaa 
är experterna Perttu Perälä, Tuomas 
Pennala, Sari Morri, Timo Pajula och Terhi 
Välisalo.

•   Coachningen ordnas i form av möten 
ansikte mot ansikte och som webbinarier 
som är oberoende av plats.

•   Målet är att förbättra interaktionen mellan 
handeln och odlarna.

Coachningen 
ger mångsidig 

färdkost som stöd 
för att utveckla 
verksamheten på 
den egna gården.”

Läs mer: proagria.fi/tulevaisuusvalmennus
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I serviceutbudet i Ess Autotalos storska-
liga nya satsning ingår även ett stort 
däckhotell. Under hösten byggdes ett 

däckhotell som rymmer totalt 650 däck-
serier för säsongsförvaring i Hankkijas 
tidigare skyddslager. 

– Tidigare kunde vi bara ta emot ungefär 
femtio kunders däck för förvaring. Nu kan vi 
erbjuda den här servicen åt alla intressera-
de till ett förmånligt ägarkundspris, säger 
eftermarknadsföringschef Ari Harju glatt.

Ett modernt förvaringssystem i fem 
våningar har byggts i det nya däckhotellet. 
Arbetet underlättas av en lyftanordning 
som lyfter en däckserie på en gång till 
förvaringsplatsen. 

Till hjälp finns också en app, i vilken 
medarbetarna kan registrera kundernas 
däckuppgifter från sina egna mobiltele-
foner. Den användarvänliga appen sparar 
även arbetstid, eftersom det inte är nöd-
vändigt att gå till datorn på kontoret för att 
registrera kunduppgifterna. 

Harju berättar att man vid förvaringen 
av däckserier utnyttjar hyllutrymmet så 
effektivt som möjligt. Datorprogrammet 
placerar automatiskt olika däckstorlekar 
på de hyllor som har utmärkts för dem.

DET NYA DÄCKHOTELL 
RYMMER SMIDIGT 
ETT PAR TUSEN DÄCK
Ess Autotalos nya däckhotell rymmer smidigt ett par tusen däck
Däckrumban varje halvår underlättas av att bli kund hos Ess Autotalos däckhotell. 
Servicen som innefattar däckbyte och förvaring ger naturligtvis också Bonus.

Kontroll av däckens 
skick visar bromssträckan
Vid Ess Autotalo görs alltid även en kontroll 
av däckens skick i samband med däckby-
tet. Utöver en kontroll baserad på ögon-
mått mäts varje däcks slityta. 

– Varje däcks uppgifter registreras i 
däckhotellets databas. Kunden får nog-

grann information om däckens skick och 
bromssträckans längd jämfört med ett nytt 
däcks bromssträcka, berättar Harju.

Däckhotellets service utgår ifrån som-
mar- och vintersäsongen, och kunden kan 
alltid i samband med däckbytet välja om 
hen vill förvara sina däck hos Ess Autota-
lo. Däckhotellservicen kostar 55 euro för 
ägarkunder och innehåller säsongsbyte av 
däck, kontroll av däckens skick, rengöring 
och förvaring.

– Vi kan även skicka e-post till kunderna 
via appen och i god tid före nästa däckby-
te påminna dem om skicket på däcken i 
däckhotellet. På så sätt har kunderna tid 
att fundera över om de eventuellt behöver 
köpa nya däck, säger Harju.

Ess Autotalos däckhotell sparar tid och 
besvär för bilägaren, eftersom det är ett 
tungt jobb att flytta däcken från bilens 
bagageutrymme till en förvaringsplats. 
Många av Eepees bilkunder väljer också att 
enkelt lämna däcken för förvaring i sam-
band med däckbytet.

Säsongsavgiften är 59 euro för kunder 
som inte är ägarkunder. Den som betalar 
med S-Förmånskortet får Bonus och betal-
ningssättsförmån på priset 55 euro.

ESS AUTOTALO

  Eftermarknadsföringschef Ari Harju 
är nöjd med det nya däckhotellet, 
där arbetet underlättas av en 
lyftanordning för däcken och en 
mobilapp. Appen söker ett förva-
ringsutrymme i rätt storlek för 
varje däckserie och registrerar även 
uppgifter om däckens slityta.

Ess Autotalos nya 
däckhotell rymmer 
säsongsförvaring 
av 650 däckserier. 
Hallen på 350 
kvadratmeter har 
tillräckligt med 
takhöjd för förvaring 
av däck. 

DÄCKHOTELL
•   55 €/säsong för ägarkunder 

(övriga 59 €).

•   Säsongsavgiften ger Bonus.

•   En säsong avser tiden mellan 
däckbyte.

•   Innehåller däckbyte, kontroll av 
däckens skick, rengöring och 
förvaring.

•   Mätning av däckens slityta visar 
bromssträckans längd jämfört 
med nya däcks bromssträcka.

TEXT OUTI MYLLYMÄKI BILDER JENNA KOIVISTO

Varje däcks 
uppgifter 

registreras 
i däckhotellets 
databas.
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Hantverksböcker hjälper och handleder 
Böcker är fortfarande populära presenter i julhandeln.

– Kända författare och nya verk är julens favoriter, säger 
försäljaren Taru Piirto.

– Biografierna väcker genast intresse hos kunder när nyheterna 
kommer.

Enligt Piirto vet kunderna att böckerna har en snabb cirkulation 
i Prisma.

Utöver hantverkstidningar har hantverks- och hobbyböcker 
varit populära under de senaste åren. 

– Just nu är instruktionsböcker för att sticka ylletröjor efter-
frågade. Samtidigt är ullstrumpor en klassiker som aldrig blir 
urmodiga, konstaterar Piirto.

Barn och ungdomar tycker om de populära karaktärerna i 
bildböckerna. Äventyr-, spännings- och rekordböcker 

intresserar också barn och ungdomar.
– Man köper samlarkort och tillhörande 

produktpaket som present till barn och 
ungdomar. Pokemon- och fotbollskort är 
de populäraste just nu, säger Piirto.

Digitala kalendrar har inte skuffat 
undan vägg-, bords- eller fickalmanack-
or. Det finns i olika slags teman, allt från 
konst till djur och landskap.

– Ofta vill kunden ha en viss kalender, 
densamma som också köptes förra året, 

konstaterar Piirto.

Julförberedelserna började i god tid i 
Prisma Hyllykallio och nu har de blivit 
färdiga. Det finns gott om alternativ för 
de olika julbehoven.

Traditionellt är alltid populärt
Harri Siikala, som är chef för underhållningsavdelningen, 
tror att kunderna satsar på allmän trivsel och välbefinnande 
hemma denna jul.

– Nyttopresenter, sammanfattar han.
Bluetooth-högtalare i olika storlekar och det mångsidiga 

urvalet av hörlurar är säkert populära också den här julen. 
– Trådlösa hörlurar, särskilt med öronsnäckor, är en riktig 

favoritprodukt.
Småapparater som främjar välbefinnande och komfort 

säljer bra under jultiden. Siikala lyfter fram luftfuktare och 
luftrenare som exempel på nyttopresenter.

– Värmetäcken och massagestolar är fortfarande populära, 
säger Siikala.

Nya modeller av friteringsapparater har tillkommit och han 
tror att de kommer att vara efterfrågade.

Bara det snöar, så har Prisma ett gott sortiment av vinter-
sportutröstning, såväl för skidåkning som issport. 

– Discar för frisbeegolf och 
tillbehör säljer också över-
raskande väl under julen. 
Några frisbeegolfbanor 
är ju öppna även på 
vintern, konstaterar 
Siikala.

Prismas sorti-
ment erbjuder idéer 
även för den popu-
lära sporten padel.

Trätomtens 
jubileumsår
På avdelningarna för 
kläder och heminred-
ning inleds julförbe-
redelserna redan i 
oktober. 

– Jag kan redan då 
börja fundera över hur 
jag vill bygga julen hemma, 
säger försäljningschef Minna 
Mäkiranta skrattande.

Aarikkas trätomtar fyller 40 i år. I 
sortimentet finns flera olika tematomtar.

– Tomten som påminner en vän om hens fritidsintresse är en 
trevlig present. Det omfattande sortimentet innehåller bland 
annat en golfartomte och tomtar i olika vardagssysslor. 

– Med finns även en ballerinatomte.
Under utmanande tider har Mäkiranta lagt märke till att 

mjuka och nyttiga paket är omtyckta.
– I mjuka paket slås då hemtextilier och nyttotextilier in. 

När det kommer till kläder gäller det särskilt ullstrumpor och 
pyjamas.

Inhemsk design uppskattas alltid. Kända varumärken är 
bland annat Iittala, Finlayson, Arabia, Luhta, Familon och Ratia.

– Folk vill ha gåvor som tål slitage och är hållbara, tillägger 
Mäkiranta.

Inhemska julblommor har också en viktig roll i julfirandet och 
folk börjar köpa dem i god tid, säger Mäkiranta.

Presentkort gläder
I Emotion-specialbutiker för skönhet och välbefinnande 
lanseras ett servicepresentkort för julsäsongen. Du kan skaffa 
din närstående ett presentkort för handledning i sminkning, 
för hudkonsultation eller för färgning av fransar och bryn. 

– Vid hudkonsultation går vi efter en lätt rengöring igenom 
kundens hudvårdrutiner steg för steg och hittar passande 
produkter, säger försäljningschef Anne-Mari Koivuluoma.

– I handledningen för sminkning söker vi passande färger 
och produkter för kunden och ger konkreta råd för en lyckad 
sminkning.

Tjänsterna kan bokas genom att ringa till butiken eller på 
plats.

Enligt Koivuluoma kan presentkort skaffas till exempel för 
handledning i sminkning, för permanent och färgbehandling.

I frisersalong och Emotion i Prisma Hyllykallio betjänas 
kunderna av cirka 30 proffs inom skönhetsvård. 

– Det finns garanterat en försäljare eller frisör för varje 
kund, försäkrar Koivuluoma.

Laxen kryddas 
på Mattorget
I julmat uppskattar kunderna tra-
ditioner, och man vill inte kompromissa 
med maten.

– Förutom skinkor, värderas även andra närproducerade 
julrätter högt: också potatisar och rotsaker är lokalproducera-
de, säger Nora Nevala, försäljningschef för matavdelningen.

Kålrot är julens absoluta favorit, men den traditionella 
kålrotslådan har fått nya konkurrenter.

– Den söta och tunga kålrotslådan kan nu ersättas med 
ugnsrotsaker. Man kan förstås också hälla en skvätt sirap på 
kålroten och morötterna i ugnen, föreslår Nevala.

Barnen ska alltid få jul 
Julstämningen börjar tidigt på leksaksavdelningen. Nyheter har 
kommit till avdelningen under hela hösten.

– De traditionella brädspelen, pusslen och lego intresserar 
fortfarande, konstaterar försäljaren Marjo Jurva-Sihto.

Enligt Sihto intresserar Lego Technic-serien även de äldre le-
gofansen. Som nyheter i legosortimentet finns nu blombuketter, 
bonsaiträd och orkidéer.

Dinosaurier och alla fjärrstyrda anordningar är mycket efter-
frågade på leksaksavdelningen även denna jul.

– Varje år kommer det också nya favoritserier. 
Gabby´s Dollhouse finns säkert på öns-
kelistan för många barn, funderar 
Jurva-Sihto.

Mjukisdjuren är icke att för-
glömmas. Såväl stora som små 
kunder vill enligt Jurva-Sihto 
krama mjuka och fluffiga djur 
i behållarna.

– Även om man inte skaf-
far dyra presenter, vill man 
alltid bjuda barnen på jul, tror 
Jurva-Sihto.

Försäljarna vid Prismas Mattorg smaksätter och saltar 
havslaxen enligt kundernas önskemål. Även goda råd 
för matlagning finns tillgängliga.

Varje år köper Nevala sig själv en julkalender 
med choklad.

– Den brukar dock inte alltid hålla ända fram 
till julafton, skrattar Nevala.

Julchokladsäsongen som alltid startar i början 
av oktober hos Prisma, erbjuder kunderna en möj-
lighet att smaka på sortimentet och bestämma i 
god tid vilket alternativ man vill välja till julen.

– Säkra val är chokladkonfekt från Panda och 
Fazer, säger Nevala.  

TEXT HANNELE NORJA BILDER MATTI HAUTALAHTI 

NYTTIGA PRESENTER 
FÖR VÄLBEFINNANDET
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