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Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa täyttää ensi vuonna 120 vuotta. 
On ollut ilo huomata, että Eepeellä on merkittävä ja yhä suurempi 
rooli ihmisten päivittäisessä elämässä. Aloitamme ensi vuonna uu-

den Kannustajat-ohjelman, jonka kautta kanavoimme satatuhatta euroa 
alueemme lasten ja nuorten urheiluun. Miten tuo potti jaetaan, sinä voit 
vaikuttaa antamalla äänesi S-käyttäjätilillä mieluisalle joukkueelle.

TULEVAISUUSVALMENNUS TARJOAA maatilayrittäjille eväitä tule-
vaisuuteen. Eepee on mukana ProAgrian, S-ryhmän, alueosuuskauppo-
jen ja LähiTapiolan yhteisprojektissa. Valmennus toimii merkittävänä 
keskustelu yhteytenä ja vahvistaa elintarvikeketjuamme. Lue lehdestä, 
kuinka Etelä-Pohjanmaalla järjestettävä valmennus räätälöidään vas-
taamaan alueen tarpeita.

TIESITKÖ MUUTEN, että Ess Autotalosta löytyy nykyään suuri rengas-
hotelli? Sinne mahtuu säilöön 650 rengassarjaa, tietysti asiakasomista-
jille edulliseen hintaan. 

JOULUKAUPPA KÄY jo vilkkaana, tässä lehdessä Hyllykallion Prisman 
tontut vinkkaavat hyötylahjoja hyvään oloon. Jos niistä ei löydy sopivia, 
niin S-ryhmän lahjakortti on aina passeli lahja. 

EEPEE TAPAA kohdistaa joulumuistamisen Seinäjoen keskussairaalan 
lastenosastolle. Vuosittainen käyntini lastenosastolle 1 500 euron lah-
joituksen kanssa tuo minulle hyvän joulumielen: noilla rahoilla ostetuista 
leluista on iloa ympäri maakuntaa hoitoon tulleille pikkuisille. 

Lämminhenkistä joulunaikaa,

Tuula Rajala
asiakkuusjohtaja
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa

OSUUSKAUPAN TERVEHDYS

TULEVAISUUTTA 
TEHDÄÄN JO NYT

Pian 120-vuotias Eepee kunnioittaa pitkää historiaansa, mutta elää 
voimakkaasti ajan muutoksessa mukana. Viiden vuoden aikana Eepee 

investoi yli 100 miljoonaa alueen toimipisteisiin.

TEKSTI HARRI PUHAKAINEN KUVAT MATTI HAUTALAHTI

Miltä maistuisi joulu 
hotellissa? Tervetuloa 
testaamaan Seinäjoelle 
Original Sokos Hotel 
Vaakunaan. Asiakassauna 
lämpiää halukkaille ja hotellin 
joulupöytä notkuu tuttuja 
herkkuja.  

TUNNELMALLISTA JOULUA 
KOTONA, KYLÄSSÄ 
TAI HOTELLISSA
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Samaan aikaan edelläkävijä ja tule-
vaisuuden uhkakuvien tasoittaja. 
Ensi vuonna 120 vuotta täyttävällä 
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupal-

la, Eepeellä, on merkittävä ja yhä suurempi 
rooli ihmisten päivittäisessä elämässä.

– Meidän työsarkamme on tavallaan 
osittain pysynyt samana jo 120-vuotta. 
Turvaamme ihmisten päivittäistä ravinnon 
tarvetta eri toimipisteillämme, Eepeen 
toimitusjohtaja Henrik Karvonen vertaa 
nyky-Eepeen roolia 120 vuoden taakse.

Toki Eepeen on pysyttävä kehityksessä 
mukana ja oltava joissakin asioissa jopa 
edelläkävijä.

– Aika hyvä esimerkki edelläkävijyy-
destämme on se, että tarjoamme kaikille 

työntekijöillemme mahdollisuutta ottaa 
lisätyötunteja oman elämäntilanteen ja 
aikataulun mukaisesti toisista alueemme 
toimipisteistä.

Kun kaupan alan työntekijöistä on aina-
kin ajoittain ja eri toimipaikoittain vaihdel-

len pulaa, hakee Eepee jatkossa apua mah-
dollistamalla työskentelyn eri toimialoilla, 
toimipisteissä ja paikkakunnilla.

– Tämähän ei ole ihan perinteinen tapa 
kaupan alalla. Meidän vahvuutemme on, 
että olemme monen toimialan yritys, jol-
loin eri työmahdollisuuksia on paljon.

Eri palvelualat ovat siirtyneet yhä 
pidempiin aukioloaikoihin, minkä vuok-
si sairastumiset tai poissaolot voivat 
aiheuttaa pienissä yksiköissä vaikeuksia 
palvelujen tason ylläpitämiseksi. Lisätyö-
järjestelmämme avulla asiakkaat saavat 
haluamansa palvelun, työntekijät saavat 
apua töihin tulevalta tuuraajalta ja lisätyön 
itselleen ottanut laajemman osaamisen 
sekä lisäansioita.  

Vakautta ja luottamusta tulevaan
Eepee aikoo investoida tulevan viisivuotis-
kauden aikana alueellaan yli 100 miljoonaa 
euroa toimintojensa kehittämiseen.

– Maailma on epävarmuuden tilassa ja 
meidän tehtävämme on luoda alueemme 
ihmisille uskoa, luottoa ja vakautta. 

Erityisen iloinen Karvonen on Eepeen 
aiemmin tekemistä päätöksistä satsata 
omaan energiatuotantoon.

– Vuonna 2025 tuotamme sähköä jo yli 
oman tarpeemme, vaikka olemme tämän 
alueen yksi kaikkien suurimpia sähkönku-
luttajia.

Eepeessä on satsattu tuulivoimaan 
S-voiman kautta.

– Sähkön suhteen olemme jatkos-
sa käytännössä omavaraisia. Sähkön 
hintamme on matalampi, mikä taas näkyy 
tuotteittemme hinnoissa.

Muutos ei lopu
Pitkän historian aikana kehittynyt toiminta 
on luonut vankan pohjan laadukkaalle 
päivittäiselle tekemiselle.

– Muutos ja asioiden tekeminen uudella 
tavalla on meillä meneillään koko ajan. 
Pidämme kuitenkin koko ajan mielessä, 
että jos muutos ja asioiden tekeminen eri 
tavalla ei ole järkevää, niin sitten voimme 
palata takaisin.

Karvosen mukaan tulevien vuosien 
yksi tärkeä seikka on uskaltaa rohkeasti 
kokeilla, mutta samalla sitä ei pidä tehdä 
härkäpäisesti, jos se ei ole järkevää.

– Uudistuminen on itseisarvo, johon 
kaikki osallistuvat, mutta jonka hyötyjä ja 
haittoja analysoidaan koko ajan.

Karvonen kiittelee Eepeen tehokkuuden 
olevan erinomaisessa kunnossa. Toisaalta 
se on kaikkien alojen kovenevassa kilpai-
lussa oikeastaan lähes elinehto.

– Vanhassa pitäytyminen on tietyssä 
mielessä laiskaa ja turvallista, eikä se 
kehitä eteenpäin. Meidän pitää koko ajan 
kehittyä. Muuta mahdollisuutta ei ole.

Korkeaakin 
tasoa voi 

kehittää, kun sitä 
tekee pienen palan 
kerrallaan.

Olemme erittäin aktiivinen kouluttaja ja meillä on selkeä koulutusohjelma.

Jos pieneltä paikkakunnalta palvelut 
lähtevät pois, niin kyllä siellä elämisen 
edellytykset vaikeutuvat suuresti, 
mutta me Eepeenä emme lähde. Henrik 
Karvonen kuvailee Eepeen vastuuta 
ihmisistä ja alueiden elinvoimasta.

ETELÄ-POHJANMAALLA vähittäiskau-
pan alalla jokaista työnhakijaa kohti on 
avoinna viisi työpaikkaa. 

– Tällaisessa tilanteessa työnantajien 
pitovoima korostuu entisestään. Meillä 
on huipputilanne. Olemme pitovoimal-
taan yksi Suomen parhaita yrityksiä, 
Eepeen toimitusjohtaja Henrik Karvo-
nen kertoo ylpeänä.

Karvonen muistuttaa, että sen yllä-
pitämiseksi on rakennettava yritys- ja 
työnantajakulttuuria, jossa arvot ovat 
ykkösroolissa.

– Se on nimenomaan konkreettista 
tekemistä. Se on arvostavaa ja uskal-
tavaa johtamista joka päivä. Se mitä 
sanotaan, pidetään.

Laajemmin ajateltuna Eepee haluaa 
konkreettisesti huolehtia ihmisistä.

– Keskitämme paljon paukkuja siihen, 
että pidetään ihmiset talossa. Se ei 
tapahdu korulauseilla, vaan käytännön 
teoilla.

Eepeen arvoihin kuuluu myös se, että 
asiakasomistaja on yhtä tärkeä pienellä 
paikkakunnalla kuin suurella.

– Kun on leveät hartiat, niin sil-
loin voimme toimia näin. Emme laske 
toimintaa yksikön, vaan kokonaisuuden 
kautta. Meidän mielestämme koko 
toimialueemme läpi pitää olla market- ja 
polttonestekauppa. Se ei saa olla paik-
kakunnan pienuudesta tai ostovoimasta 
kiinni.

Eepeen pitovoima 
on Suomen huippua
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TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI 

KUVAT SAMU LEHTINEN

Asiakkuusjohtaja Tuula Rajala kertoo, 
että S-ryhmän Kannustajat-ohjel-
ma on saanut hyvän vastaanoton 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan alueella. 
Lukuisat urheiluseurat hakivat syksyn aika-
na mukaan Kannustaja-seuraksi. 

– Mukaan hakevien seurojen piti täyttää 
tietyt kriteerit. Saadun tuen tulee esi-
merkiksi ohjautua vähintään 50 lapselle 
tai nuorelle. Haluamme näin varmistaa, 
että jaettavasta tukisummasta on iloa 
mahdollisimman monelle harrastajalle. 
Huomioimme valinnassa myös alueellisen 
kattavuuden, se on meille Eepeelle tärkeä 
arvo, Rajala korostaa.

Ensi vuonna vietettävän Eepeen 
120-juhlavuoden kunniaksi Kannustajien 
kautta jaettava potti on 100 000 euron 
suuruinen. Tukemalla urheiluseuroja 
taloudellisesti Eepee toivoo madaltavansa 
lasten ja nuorten kynnystä hyvien harras-
tusten pariin.

SINÄ SAAT VALITA KOHTEEN – 
EEPEE TUKEE LASTEN 
JA NUORTEN URHEILUA
Voit asiakasomistajana 
vaikuttaa siihen, mitkä 
lasten ja nuorten urheilu-
seurat saavat Eepeeltä 
euroja. Kannustajien 
kautta jaettava potti 
määräytyy sen mukaan, 
mitä urheiluseuroja 
asiakasomistajat ovat 
äänestäneet.

– On tärkeää, että lapsi saa kokea on-
nistumisen ja yhteenkuuluvuuden tunteita, 
ja urheiluseuroilla on tässä merkittävä roo-
li. Näinä taloudellisesti tiukkoina aikoina on 
myös upeaa olla mukana helpottamassa 
seurojen ja perheiden arkea jakamalla 
resursseja lasten ja nuorten liikuntaharras-
tuksiin, Rajala toteaa.

Anna äänesi S-käyttäjätilillä
Eepeen alueen Kannustajat-ohjelmaan 
mukaan valitut seurat tulevat julki 2.1.2023 
S-käyttäjätilillä. Sen jälkeen asiakaso-
mistajilla on tuhansien eurojen paikka 
vaikuttaa.

– Kannustajat-mallissa on hienoa se, 
että asiakasomistajamme pääsevät mu-
kaan päättämään, kenelle tukea annetaan. 
Tukijaksi liittyminen tehdään S-käyttäjäti-
lillä valitsemalla siellä nimetyistä vaih-
toehdoista itselleen läheisin ja mieluisin 
Kannustajat-seura, Rajala kertoo.

S-käyttäjätili on uusi tapa tunnistautua 
S-ryhmän digitaalisiin palveluihin. Sinne 
voi kirjautua sähköpostiosoitteella tai 
puhelinnumerolla. Sen jälkeen saat säh-
köpostitse tai tekstiviestillä koodin, jonka 
avulla kirjaudut sisään. 

Eepeen myöntämä tuki seuran juniori-
toimintaan määräytyy laskemalla kaikkien 
seuran Kannustajien kalenterivuoden 
aikana kerryttämät Bonukset yhteen. Kan-
nustaminen on asiakkaille ilmaista eikä 
vähennä Bonuksien määrää.

Eepeen tuki antaa mahdollisuuden 
myös uudenlaiselle näkyvyydelle. Aktiiviset 
yhteistyöseurat voivat nyt näyttää toimin-
nallaan, miten vaikuttavaa työtä niissä 
tehdään. 

– Seuraamme mielenkiinnolla, millaisia 
tempauksia Kannustaja-seurat tekevät 
ensi vuoden aikana. Ties millaisia uusia yh-
teistyökuvioita tästä vielä kehkeytyykään, 
Rajala sanoo.

EEPEE TUKEE VUODESTA 2023 lähtien alueensa lasten 
ja nuorten liikkumista Kannustajat-tukimallilla. Toimi-
alueellamme lasten ja nuorten liikunta- ja urheilutoimin-
taa järjestävät seurat voivat hakea tuen piiriin vuosittain 
järjestettävässä keskitetyssä haussa. Eepee päättää 
vuosittain Kannustajat-tukeen käytettävän tukisumman, 
120-vuotisjuhlavuonna 2023 se on 100 000 euroa. 

S-ryhmän Kannustajat-toiminnassa osuuskauppa ja 
seura sopivat erillisellä sopimuksella yhteistyöstä. Seurat 
ovat sitoutuneet käyttämään saamansa tuen junioritoi-
mintaansa. Tukirahaa käytetään esimerkiksi valmentajien 
koulutukseen, harjoittelupaikkojen vuokriin sekä välinei-
den hankintaan. 

Asiakasomistajat pääsevät mukaan päättämään, 
kenelle tukea annetaan. Seuran kaikkien Kannustajien eli 
asiakasomistajien kalenterivuoden aikana kerryttämät 
Bonukset lasketaan yhteen, ja tämän perusteella määräy-
tyy seuran saama Kannustajat-tuki. 

Eepee lahjoittaa 
100 000 
euroa alueen 
urheiluseuroille.

Kannustaja-tuki on osa 
Eepeen vastuullisuutta
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Tunnelma on leppoisa ja rauhallinen. 
Kenelläkään ei ole kiire. Se on osa 
hotelli Vaakunan joulua. Vastaanoton 

vuoropäällikkö Eeva-Maria Autio on viet-
tänyt joulua työn merkeissä jo useamman 
kerran, eikä moiti mahdollisia tuleviakaan 
joulutöitä. 

– Hotellin aulassa joulutunnelmaa 
luovat perinteiset joulukuusi ja jouluvalot 
tonttuineen. Jokunen lahjakin on kuusen 
juurelle koristeeksi saatu, Autio iloitsee.

Ihan oikea lahjapaketti sen sijaan löytyy 
hotellin aulan joulukalenterista. 

– Joku onnekas asiakas saa joka päivä 
avata yhden luukun, vuoropäällikkö Tytti 
Väliaho lupaa.

Vastaanoton väki on vastaanottopääl-
likkö Merja Rantalan johdolla loihtinut 
kalenteriin joko tuotepaketteja, ruokaa, 
juomaa tai hotellin omia mainostuotteita.

Kaikkia aattona saapuvia asiakkaita 
muistetaan lisäksi pienellä lahjalla. 

– Lahjojen tekeminen ja antaminen on 
kivaa töissäkin, Autio toteaa.

– Me haluamme lahjoillamme onnellis-
taa vieraitamme. Lahjapaketit kokoamme 
täällä omannäköisiksemme.

Aamiaiseksi vaikka joulutorttu
Hotellin asukassaunat lämpiävät joulun 
aikana. Majoittujat pääsevät nauttimaan 
saunan jouluvaloista ja -lyhdyistä. Jos kai-
paa vaihtelua joulurauhaan, voi piipahtaa 
hotellin yökerhossa, joka on avoinna koko 
joulun ajan. 

– Pyhien aikana palvelee myös hotellin 
ravintola, Rantala sanoo.

Perinteisten ruokalistojen lisäksi on 
tarjolla myös jouluisia makuja, ja hotelliaa-
miaista täydentää joulun aikana riisipuuro 
ja joulutortut.

Hotellin vastaanoton väki haluaa muis-
tuttaa ilmaisesta kadunvarsipysäköinnistä 
pyhien aikana.HOTELLISSAKIN ON 

JOULUSAUNA LÄMPIMÄNÄ
Kysyntää riittää, joten hotelli Vaakuna Seinäjoella palvelee 

asiakkaita myös jouluna.

TEKSTI HANNELE NORJA KUVAT MATTI HAUTALAHTI

– Sijaintimme on hyvä, joten junalla 
saapuvillakaan ei ole hotellille pitkä matka, 
Väliaho sanoo.

Ihmisläheistä työtä ympäri vuoden
Kysyntä joulun ajan hotellimajoituksista 
on viime vuosina kasvanut. Rantala olettaa 
majoituspalveluja kaipaavan tuolloin eni-
ten sukulaisissa vierailevat.

– Ei haluta olla isäntäperheille vaivaksi.
Rantala muistuttaa majoitushintojen 

olevan läpi vuoden netistä tilattuna edulli-

↖ Merja Rantala, Eeva-Maria Autio ja Tytti 
Väliaho hotelli Vaakunan vastaanotosta 
rakentavat asiakkaille rauhallisen ja 
kiireettömän joulun. 

sempia verrattuna puhelinvarauksiin.
– Netistä onkin tullut suurin va-

paa-ajanmajoitusten varauskanava. Sieltä 
löytyvät kaikki tiedot ja kuvaukset huoneis-
tokohtaisesti, Rantala lisää.

Verkkopalveluista huolimatta hotelli 
Vaakunan vastaanoton kolmikko vakuuttaa 
työn olevan ihmisläheistä – ja muulloinkin 
kuin joulunaikana.

→ www.sokoshotels.fi
→ www.raflaamo.fi

Kaikkia 
aattona 

saapuvia asiakkaita 
muistetaan lisäksi 
pienellä lahjalla. 
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TEKSTI JA KUVA  HANNELE NORJA

ProAgrian yhdessä S-ryhmän, 
alueosuuskauppojen ja LähiTapiolan 
kanssa järjestämä Tulevaisuus-

valmennus alkaa ensimmäistä kertaa 
Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suomessa 
valmennuspäiviä on jo kertaalleen ehditty 
pilottina järjestää. 

– Valmennuksessa on kolme päätee-
maa: johtaminen ja strategia, ilmasto- ja 
hiiliasiat sekä megatrendit ja kuluttajan 
ostokäyttäytyminen, tulevaisuusvalmen-
taja Perttu Perälä ProAgria Etelä-Pohjan-
maalta toteaa.

Valmennuksessa tulee olemaan 
kouluttajia ProAgrian lisäksi S-ryhmästä, 
LähiTapiolasta kuin muista alan tuntevista 
asiantuntijaorganisaatioista.

Eepeen toimitusjohtaja Henrik Kar-
vonen pitää valmennusta merkittävänä 
keskusteluyhteytenä S-ryhmän, osuus-
kauppojen ja tuottajien välillä. 

– Tämä on tärkeä osa meidän roolis-
tamme elintarvikeketjussa.

Kuluttajakäyttäytymistä 
jalkautetaan tiloille
Niin Perälä kuin tulevaisuusvalmentaja-
na toimiva Tuomas Pennala korostavat 
kaupan merkitystä maatilayrittäjän arjen 
päätöksissä.

– Niin kaupalla kuin vakuutuspuolella on 
valtava tieto omilta aloiltaan, mitä voidaan 
maatiloilla hyödyntää, Pennala sanoo.

– Kun tuo tietotaito esimerkiksi kulutta-
jien käyttäytymisestä jalkautetaan tiloille, 
pystytään tulevaisuuden strategioita teke-
mään entistä tarkemmin, Perälä lisää.

Tulevaisuusvalmennus tarjoaa maatilayrittäjille 
eväitä tulevaisuuteen.  

Vakuutuspuoli taas tietää riskienhallin-
nan lisäksi keinoista vahinkojen ja tapatur-
mien välttämiseen. 

Kun ympärillä tapahtuu paljon, nouse-
vat myös johtaminen ja strategia entistä 
tärkeämpään osaan.

– Olkoon johtaminen sitten itsensä 
johtamista perhetilalla tai työntekijöiden 
johtamista isommilla tiloilla, Pennala 
täsmentää.  

Oman alueen tarpeet huomioidaan
Etelä-Pohjanmaan Tulevaisuusvalmen-
nuksen ohjelma räätälöidään vastaamaan 
maakunnan tarpeita. Pennala ja Perälä 
vastaavat koulutuksen ilmasto- ja hiili-
asioista. 

– Hiiltä pystytään sitomaan pelto- ja 
metsämaahan, se tiedetään. Myös meri 
pystyy sitomaan hiiltä, mutta keinoja sen 
toteuttamiseksi ei vielä tiedetä, Perälä 
toteaa.

Ilmastonmuutosta pystyttäisiin 
merkittävästi hidastamaan, jos Ranskan 
ilmastosopimuksen tavoitteena oleva neljä 
promillea vuosittaisista päästöistä saatai-
siin sidottua peltomaahan.

– Realistinen tavoite on, että hiilidioksi-
dia saataisiin sidottua ilmastosopimuksen 
mukainen määrä, noin 600 kiloa hehtaaria 
kohti. 

Ilmastoasioiden lisäksi tuottajia kurit-
taa tällä hetkellä kustannusten nousu.

– Tulevaisuusvalmennus antaa mahdol-
lisuuksia maan kasvukunnon parantami-
seksi ja edelleen satotasojen nostamiseksi, 
samalla kun viljelyn panoskäyttöä viilataan 
tarpeenmukaiseksi, Pennala vakuuttaa.

LAIHIALAINEN Perttu Perälä ja jalasjärveläinen Tuomas 
Pennala ovat ProAgrian kasvintuotannon asiantuntijoita, 
mutta myös maatilayrittäjiä. Molemmilla tuotantosuun-
tana on kasvinviljely.

– Väittäisin, että viime vuosina kahvipöytäkeskustelu-
ja on käyty entistä enemmän suomalaisesta maatalou-
desta - ja positiiviseen sävyyn, Perälä sanoo.

Myös Pennala on saman asian huomannut.
– Kotimainen tuotanto halutaan säilyttää. Ruokaturva 

on kivijalka, johon voidaan nojata.
Molemmat saavat työnsä kautta eväitä myös oman ti-

lan pyörittämiseen ja uskovat pohtivansa omien tilojensa 
tulevaisuutta keskimääräistä enemmän.

– Keskusteluja ja pohdintoja käydään niin työkaverei-
den kuin tuottajakollegoiden kanssa, miehet toteavat.

Omilla tiloilla Pennala ja Perälä ovat panostaneet 
muun muassa uusiutuviin lämmönlähteisiin ja karjanlan-
nan hyödyntämiseen. Myös viljelykiertoa ja kerääjäkas-
vien käyttöä on tehostettu.

– Niin pitää yrittää tehdä, kuin saarnaa. Kehittämistä 
on toki aina, Perälä toteaa.

He haluavat pitää suomalaisen ruoantuotannon elos-
sa ja kannattavana.

Positiivinen keskustelu 
lisääntynyt

ETELÄ-SUOMESSA pilottina järjestetyn Tulevaisuus-
valmennuksen jälkeen saatu palaute rohkaisi ja evästi 
järjestäjiä jatkoon.

Osallistujat kokivat saaneensa vinkkejä käytännön 
toimintaan, ja valmennus vahvisti omaa liikeideaa tai 
selkeytti sitä tarjoten työkaluja jatkoon. 

Kokonaisuutta pidettiin hyvin asiakaslähtöisenä. 
Valmennus osoitti, että yrityksen analysointiin ja suun-
nitteluun olisi hyvä käyttää enemmän aikaa. 

Osallistujat pystyivät muodostamaan kuvan pien-
ten yrittäjien ongelmakohdista ja viestin viemisestä 
eteenpäin asiakaskunnille eli S-ryhmälle ja lopulta 
kuluttajille. 

Myös verkostoitumisen ja vertaistuen merkitys tuli 
hyvin esille.

Tulevaisuusvalmennuksen osallistujat saivat pa-
lautteen mukaan vahvistusta liikeideoilleen, osa koki 
ympäristöasioiden esiintuomista hyvänä. Myös oman 
yritystarinan kertomisesta innostuttiin. 

Palaute rohkaisevaa

MILLAISTA ON OLLA 
RUOANTUOTTAJA 
TULEVAISUUDESSA?

Miehet tietävät Tulevaisuusvalmennuk-
sen tarjoavan monipuolista tietotaitoa ja 
konkreettisia toimenpiteitä.

– Valmennuksista saa monipuolisesti 
eväitä oman tilan toiminnan kehittämisen 
tueksi, Pennala lisää.

TULEVAISUUSVALMENNUS
•   Käynnistyy tammikuussa Etelä-

Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Hämeessä, 
Pirkanmaalla ja Satakunnassa.

•   Valmennuksessa on kolme teemaa: 
johtaminen ja strategia, ilmasto- ja 
hiiliasiat, megatrendit ja kuluttajan 
ostoskäyttäytyminen.

•   Valmentajia ProAgriasta, S-ryhmästä, 
LähiTapiolasta ja muista alan tuntevista 
asiantuntijaorganisaatioista.

•   ProAgria Etelä-Pohjanmaalta valmentajina 
ovat asiantuntijat Perttu Perälä, Tuomas 
Pennala, Sari Morri, Timo Pajula ja Terhi 
Välisalo.

•   Valmennukset järjestetään tapaamisina 
kas    vokkain ja paikasta riippumattomina 
webinaareina.

•   Tavoitteena on parantaa vuorovaikutusta 
kaupan ja viljelijöiden välillä.

Valmennuksista 
saa moni-

puolisesti eväitä 
oman tilan toiminnan 
kehittämisen tueksi.”

  Lue lisää: proagria.fi/tulevaisuusvalmennus
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Ess Autotalon mittava uudistusurak-
ka poiki palveluvalikoimaan myös 
suuren rengashotellin. Entiseen 

Hankkijan suojavarastoon rakennettiin 
syksyn aikana rengashotelli, johon mahtuu 
kausisäilytykseen kaiken kaikkiaan 650 
rengassarjaa. 

– Aikaisemmin pystyimme ottamaan 
säilytykseen vain noin viidenkymmenen 
asiakkaan renkaat. Nyt voimme tarjota 
tätä palvelua kaikille halukkaille edulliseen 
asiakasomistajahintaan, jälkimarkkinoin-
tipäällikkö Ari Harju iloitsee.

Uuteen rengashotelliin on rakennettu 
nykyaikainen viisikerroksinen säilytysjär-
jestelmä. Työtä helpottaa rengasnostin, 
joka nostaa rengassarjan yhdellä kertaa 
säilytykseen. 

Lisäapuna on sovellus, jonne työntekijät 
voivat tallentaa asiakkaiden rengastiedot 
omalta kännykältään. Käyttäjäystävällises-
sä sovelluksessa säästyy myös työaikaa, 
kun ei tarvitse joka kerta mennä toimiston 
tietokoneelle tallentamaan asiakastietoja. 

Harju kertoo, että rengassarjojen 
varastoinnissa hyödynnetään hyllyjen tila 
mahdollisimman tehokkaasti. Tietokone-
ohjelma osaa automaattisesti sijoittaa eri 
rengaskoot niille varatuille hyllyille.

UUSI RENGASHOTELLI 
SÄILÖÖ SUJUVASTI 
PARITUHATTA RENGASTA
Puolivuosittain eteen tulevaan rengasrumbaan saa helpotusta ryhtymällä 
Ess Autotalon rengashotellin asiakkaaksi. Renkaanvaihdon ja säilytyksen 
sisältävästä palvelusta tulee tietysti myös Bonusta.

Kuntotarkastus kertoo 
renkaan jarrutusmatkan
Ess Autotalossa tehdään renkaanvaihdon 
yhteydessä aina myös renkaiden kunto-
tarkastus, silmämääräisen tarkastuksen 
lisäksi mitataan jokaisen renkaan kulutus-
pinta. 

– Kunkin renkaan tiedot tallennetaan 
rengashotellin tietoihin. Asiakas saa 
täsmällisen tiedon, mikä on renkaan kunto 

ja millainen on jarrutusmatkan pituus ver-
rattuna uuden renkaan jarrutusmatkaan, 
Harju havainnollistaa.

Rengashotellin palvelu perustuu kesä- 
ja talvikausiin eli asiakas voi aina renkaan-
vaihdon yhteydessä päättää, haluaako 
jättää renkaat Ess Autotaloon säilytettä-
väksi. Asiakasomistajille 55 euroa maksava 
rengashotellipalvelu sisältää renkaiden 
kausivaihdon, kuntoarvion, puhdistuksen 
ja säilytyksen.

– Voimme myös lähettää asiakkaille so-
velluksen kautta sähköpostia ja muistuttaa 
hyvissä ajoin ennen seuraavaa renkaan-
vaihtoa, missä kunnossa rengashotellissa 
olevat renkaat ovat. Näin asiakkaalle jää 
aikaa miettiä, tarvitseeko mahdollisesti 
ostaa uudet renkaat, Harju kertoo.

Ess Autotalon rengashotellin palvelu 
säästää autonomistajan aikaa ja vaivaa, 
sillä renkaiden nostelu auton tavaratilasta 
varastoon on raskasta puuhaa. Moni autoi-
leva Eepeen asiakas onkin valinnut helpon 
tavan jättää renkaat vaihdon yhteydessä 
rengashotelliin.

Kausimaksu on muille kuin asiakas 
omistajille 59 euroa. S-Etukortilla maksava 
saa 55 euron hinnasta Bonusta ja maksu-
tapaetua.

ESS AUTOTALO

Jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju 
on tyytyväinen uuteen rengas-
hotelliin, jossa työtä helpottaa 
rengasnostin ja kännykkäkäyttöinen 
sovellus. Se etsii jokaiselle rengas-
sarjalle sopivankokoisen säilytystilan 
ja tallentaa myös tiedot renkaiden 
kulutuspinnasta.

Kunkin 
renkaan 

tiedot tallennetaan 
rengashotellin 
tietoihin. Ess Autotalon 

uusi rengashotelli 
tarjoaa tilat kausi-
säilytykseen 650 
rengassarjalle. 350 
neliön suuruisessa 
hallissa on korkeutta 
riittävästi renkaiden 
varastointiin, kertoo 
varaosamyyjä Vesa 
Nummijärvi

RENGASHOTELLI
•   Asiakasomistajille 55 €/kausi 

(muille 59 €)

•   Kausimaksusta saa Bonusta.

•   Kausi on renkaanvaihtovälin 
mittainen.

•   Sisältää renkaanvaihdon, 
kuntotarkastuksen, puhdistuksen 
ja säilytyksen.

•   Renkaiden kulutuspintojen 
mittaus kertoo jarrutusmatkan 
pituuden verrattuna uuden 
renkaan jarrutusmatkaan.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT JENNA KOIVISTO

1312



Käsityökirjat opastavat 
Kirjat pitävät joulukaupassa edelleen pintansa.

– Tunnetut kirjailijat ja uudet teokset ovat joulun suosikkeja, 
myyjä Taru Piirto sanoo.

– Asiakkaat ovat kiinnostuneita elämäkerroista heti kun 
uutuudet tulevat.

Piirto sanoo asiakkaiden tietävän, että kirjojen kierto on 
Prismassa hyvä.

Viime vuosina käsityökirjat ovat olleet suosittuja käsityö- 
lehtien lisäksi. 

– Tällä hetkellä kysyttyjä ovat ohjekirjat villapaitojen tekoon, 
ja villasukat pitävät aina pintansa, Piirto toteaa.

Lapset ja nuoret innostuvat kuvakirjojen suosituis-
ta hahmoista. Myös seikkailu-, jännitys- ja 

ennätyskirjat kiinnostavat.
– Lapsille ja nuorille ostetaan 

lahjaksi keräilykortteja ja niihin 
liittyviä tuotepaketteja. Suosi-

tuimpia ovat nyt Pokemon- ja 
jalkapallokortit, Piirto sanoo.

Sähköiset kalenterit eivät 
ole syöneet seinä-, pöytä- tai 
taskukalentereiden suosiota. 
Teemoja löytyy laidasta laitaan 

niin taiteesta, eläimistä kuin 
maisemista.

– Usein asiakas haluaa sen tie-
tyn kalenterin, sen mikä on ostettu 

edellisenäkin vuonna, Piirto toteaa.

Jouluvalmistelut alkoivat Hyllykallion 
Prismassa hyvissä ajoin ja valmista on 
tullut. Valinnanvaraa joulun tarpeisiin 
on nyt tarjolla.

Perinteiset pitävät pintansa
Viihdeosaston myyntipäällikkö Harri Siikala uskoo, että 
tänä jouluna asiakkaat panostavat yleiseen viihtyvyyteen ja 
hyvään oloon kotosalla.

– Hyötylahjoja, hän tiivistää.
Edelleen monenkokoiset bluetooth-kaiuttimet ja moni-

puoliset kuulokevalikoimat kiinnostavat varmasti tänäkin 
jouluna. 

– Langattomat kuulokkeet, ja erityisesti nappikuulok-
keet, ovat kova hittituote.

Hyvinvointiin ja mukavuuteen liittyvät pienlaitteet 
menevät jouluna kaupaksi. Hyötylahjoina Siikala mainitsee 
ilmankostuttimet ja ilmanpuhdistimet.

– Myös lämpöpeitot ja hierontatuolit mahtavat edelleen 
pitää pintansa, Siikala sanoo.

Friteerauskeittimiin on tullut uusia malleja, joten hän 
uskoo sen kysynnän yhä jatkuvan.

Jahka lunta tulee, on Prismal-
la tarjota talviurheiluun hyvät 
valikoimat niin hiihto- 
kuin jääurheiluvälineitä.

– Yllättävän hyvin 
jouluksi ostetaan 
myös frisbeegolf-
kiekkoja tarvik-
keineen. Jotkut 
frisbeeradathan 
ovat talvellakin auki, 
Siikala toteaa.

Prisman valikoi-
mista löytyy ideoita 
myös suosittuun padeliin.

Puutontulla 
on juhlavuosi
Pukeutumis- ja kodi-
nosaston jouluvalmis-
telut lähtevät käyntiin 
jo lokakuussa. 

– Silloin pääsen 
fiilistelemään jo itsekin, 
miten haluan oman kodin 
joulua rakentaa, myynti-
päällikkö Minna Mäkiranta 
naurahtaa.

Aarikan puutontut täyttävät tänä 
vuonna 40 vuotta. Mallistosta löytyy runsaasti erilaisia teema-
tonttuja.

– Harrastuksen mukainen tonttu on kiva viedä ystävälle lah-
jaksi. Isosta mallistosta löytyy niin golfaritonttuja kuin arkisten 
askareiden parissa viihtyviä, Mäkiranta sanoo. 

– Joukossa on myös balettitanssijatonttu.
Mäkiranta on huomannut haasteellisina aikoina pehmeiden 

ja tarveharkintaisten pakettien suosion.
– Pehmeisiin paketteihin kääritään silloin niin kodin sisus-

tus- ja hyötytekstiilejä kuin vaatteista erityisesti villasukkia ja 
yöpukuja.

Kotimainen design on asia, jonka puolesta puhutaan aina. 
Tuttuja merkkejä ovat niin Iittala, Finlayson, Arabia, Luhta, 
Familon kuin Ratia.

– Ihmiset haluavat kulutusta ja aikaa kestäviä lahjoja, Mäki-
ranta lisää.

Myös kotimaassa kasvatetut joulukukat kuuluvat keskeises-
ti jouluun ja niitä ruvetaan Mäkirannan mukaan ostamaan jo 
hyvissä ajoin.

Lahjakortti ilahduttaa
Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotionissa lanseera-
taan joulukauppaan palvelulahjakortti. Voit ostaa läheisillesi 
lahjakortin esimerkiksi meikkiopastukseen, ihokonsultaa-
tioon tai ripsien ja kulmien värjäykseen.

– Ihokonsultaatiossa käymme kevyen puhdistuksen jäl-
keen askel askeleelta läpi asiakkaan hoitorutiinit ja löydämme 
sopivat tuotteet, myyntipäällikkö Anne-Mari Koivuluoma 
sanoo.

– Meikkiopastuksessa taas etsitään sopivat värit ja tuot-
teet ja opastetaan ”kädestä pitäen” onnistuneeseen meikkiin.

Palvelut ovat varattavissa soittamalla tai suoraan myymä-
lästä.

Koivuluoman mukaan myös permanentteihin, värikäsitte-
lyihin ja meikkiopastukseen on lahjakortteja tarjolla.

Kampaamossa ja Emotionissa Hyllykallion Prismassa asi-
akkaita palvelee noin 30 kauneudenhoidon ammattilaista. 

– Jokaiselle löytyy varmasti oma myyjä tai kampaaja, 
Koivuluoma vakuuttaa.

Lohi maustetaan 
Ruokatorilla
Jouluruoissa asiakkaat arvos-
tavat perinteitä, eikä ruoankulutuk-
sesta jouluna tingitä.

– Lähiruokaa arvostetaan kinkkujen lisäksi muissakin 
jouluruoissa, eli perunat ja juurekset tulevat nekin lähialueen 
tuottajilta, ruokaosaston myyntipäällikkö Nora Nevala sanoo.

Lanttu on ehdoton joulun suosikki, mutta perinteinen lant-
tulaatikko on saamassa vaihtoehtoja.

– Makea ja raskas lanttulaatikko saatetaan korvata nyt 
uunijuureksilla. Ja voihan lantun ja porkkanan päälle lorauttaa 
myös uuniin hieman siirappia, Nevala ehdottaa.

Lapsille halutaan aina joulu
Leluosastolla on alettu elää joulutunnelmissa jo hyvissä ajoin. 
Uutuuksia on tullut osastolle pitkin syksyä.

– Ne perinteiset, lautapelit, palapelit ja legot, ovat edelleen 
kiinnostavia, myyjä Marjo Jurva-Sihto toteaa.

Lego Technic -sarja kiinnostaa Sihdon mukaan myös varttu-
neempia legofaneja. Uutuutena legot ovat saaneet valikoimiinsa 
myös kukkakimppuja, bonsaipuita ja orkideoja.

Dinosaurukset ja kaikki kauko-ohjattavat laitteet ovat le-
luosaston tämänkin joulun menekkituotteita.

– Ja joka vuosi mukaan tulee myös uusia suosikkisarjoja. 
Gabby´s dollhouse on taatusti monen 
lapsen lahjalistalla tänä vuonna, 
Jurva-Sihto miettii.

Pehmoleluja ei voi ikinä 
unohtaa. Niin isot kuin pienet 
asiakkaat haluavat Jur-
va-Sihdon mukaan halailla 
myyntilaarien pehmoisia ja 
pörröisiä otuksia.

– Vaikka mahdottoman 
arvokkaat lahjat jäisivätkin 
vähemmälle, niin lapsille ha-
lutaan aina joulu, Jurva-Sihto 
uskoo.

Prisman Ruokatorin väki maustaa ja suolaa merilohen 
asiakkaan toiveiden mukaan. Myös hyviä vinkkejä on 
tarjolla.

Nevala ostaa itselleen vuosittain joulusuklaakalen-
terin.

– Se ei tosin tahdo aina kestää aattoon asti, Nevala 
nauraa.

Aina lokakuun alussa Prismassa alkava joulusuk-
laakausi tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden päästä 
maistelemaan valikoimaa ja päättämään ajoissa millä 
jouluna halutaan herkutella.

– Takuuvarmoja ovat Pandan ja Fazerin suklaakonvehdit, 
Nevala sanoo.  

HYÖTYLAHJOJA 
HYVÄÄN OLOON

TEKSTI HANNELE NORJA KUVAT MATTI HAUTALAHTI 
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