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1/MISTÄ JOULUPUKKI KEKSI, ETTÄ EEPEE VOISI OLLA 
HYVÄ TYÖPAIKKA?

– Eepee kiehtoi monipuolisena ja isona työnantajana. 
Harvassa yrityksessä voi päästä työskentelemään niin 
monessa työtehtävässä, jotka kaikki tähtäävät siihen, että 
meille tuleva asiakas saa hyvän palvelukokemuksen. 

2/VOIKO JOULUA MITATA EUROISSA?
– Joulukauppa ja sen määrä euroissa ovat kaupan 

alalla tietenkin tarkasti seurattu asia. Itse joulu ja sen 
merkitys ovat muuta kuin rahaa tai tavaraa. Se on 
esimerkiksi yhdessäoloa lähimmäisten kanssa ja näille 
kiitollisuuden osoittamista.  

3/MILLAISENA HETKENÄ TUNNET JOULUN TAIKAA?
– Ehkä ne hetket ovat lasten riemu joululahjojen 

avaamisesta ja joulusauna. 

4/MIKÄ ON SUOSIKKISI JOULUHERKUISTA?
– Niitä on paljon, mutta jos yksi täytyy nimetä niin 

savulohi.

5/MITEN KILTTEJÄ EEPEELÄISET OVAT OLLEET TÄNÄ VUONNA?
– Kyllä kilttejä on oltu tänäkin vuonna. Pukki 

on kuullut valtavan paljon kehuja eepeeläisistä 
tarkkailijatontuilta! 

6/MITÄ TOIVOT EEPEELLE VUODELLE 2023?
– Toivon Eepeelle onnea ja menestystä sekä kaikille 

eepeeläisille hyvää tulevaa vuotta runon sanoin: 

”Lämpöä, valoa, talven taikaa,
kaikille rauhaisaa kaamoksen aikaa.
Vuosi vanha jää nyt unholaan,
uudelle vuodelle malja nostetaan!”

Eepeeläinen joulupukki ymmärtää 
eurojen päälle ja tietää, millaista on 
sovittaa yhteen työ ja perhe. Tämä hillityn 
charmikas jouluhenkilö on joku meistä, 
mutta kuka? Lähetä oma ehdotuksesi 
Workplacen kautta, arvomme oikein 
vastanneiden kesken jouluyllätyksen. 
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Tämän henkilöstölehden teossa on jännää taikaa. Ensin 
suunnitellaan sisältö, ja sitten toimittajat pääsevät 
tekemään haastatteluja. Kun saan valmiit jutut luetta-

vakseni, niin joka ikinen kerta olen yhtä haltioissani siitä, kuinka 
upeita ihmisiä meillä Eepeessä on töissä ja miten paljon hienoja 
asioita meillä tehdään.

Kuivin silmin pystyy tuskin kukaan lukemaan Teijan, Jussin, Marjon 
ja Anssin haastatteluja heille tapahtuneista asioista. Elämä voi 
yllättää ikävällä tavoin minä hetkenä hyvänsä. Silloin vaaditaan 
työnantajalta kykyä tunnistaa yksilön tarpeet ja nähdä mahdolli-
suudet.

Erinomaista tulevaisuuteen varautumista on kouluttautuminen, 
sitä me Eepeellä haluamme tarjota mahdollisimman monelle. Tällä 
hetkellä on menossa Eepee Trainee -valmennusohjelma maralai-
sille ja limyläisille sekä marketkaupan Artojohanna eli arjen toimin-
nan johtamiseen keskittyvä koulutuskokonaisuus. Kummastakin 
löydät mielenkiintoista lukemista tästä lehdestä. Kannustamme 
henkilöstöä aktiiviseen kouluttautumiseen ja työkiertoon, joka on 
hyvä tapa oppia uutta työn ohessa. 

Meillä on kaksi uutta Ässäpäällikköä, onnittelut marketpäällik-
kö Saana Luotolalle ja ravintolapäällikkö Joonas Uitolle. Heidän 
ajatuksiaan löytyy tämän lehden sivuilta. Kehittymisen merkki on 
myös se, että meillä Eepeessä tapahtuu aina jotain uutta. Loppu-
vuodesta avattiin Seinäjoelle kymmenes S-market Simunaan ja 
Ess Autotalon vuoden kestänyt uudistusurakka alkaa olla valmis. 

Joulu lähestyy vinhaa vauhtia, viime 
hetken lahjavinkkejä antaa meille  
Ennaleea  Emotionista. Tai miten 
olisi uusi keittiö? Sellaisen voi 
suunnittelupalveluineen ostaa 
Rautaprismasta. Tunnistatko 
muuten, kuka mahtaa olla tuo 
viereisellä sivulla komeileva 
joulupukki?

Tunteiden täyteistä joulunaikaa 
kaikille eepeeläisille toivottaen, 

asiakkuusjohtaja

TOIMINNAN 
TARKOITUS

Teemme yhdessä 
paremman 

paikan elää.

ARVOT
Olemme asiakasta varten.

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.
Alueellisuus on meille tärkeää.

Toimimme tuloksellisesti.
Uudistamme jatkuvasti toimintaamme.

VISIO
Ylivoimaista 

hyötyä ja 
helppoutta

omasta 
kaupasta.
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MITÄ KUULUU?

syntyy yhdessäolosta ja kiitollisuudesta 

Tässä 
numerossa

10

28

Lapuan S-marketissa 
työskentelevälle Teija 
Salmiselle vakituinen 
työpaikka toi toivoa 
syöpä taistelussa. 18

KUVA ELENA MIKKILÄ

Joulumieli

Ihania  tuoksuja
pukin pussiin

Jännää taikaa 
ja joulunaikaa
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Marketkauppa

1.   S-MARKET MEGAKESKUS  128,1

2.  S-MARKET TEUVA  115,2

3. S-MARKET NÄRPIÖ  114,2

Liikennemyymälä 
 ja polttonestekauppa

1.   ABC KAUHAJOKI  134,1

2.  ABC ALAJÄRVI  132,8

3.  ABC TEUVA  128,0

Matkailu- ja
ravitsemiskauppa

1.   BUFFA SEINÄJOKI, PRISMA  136,9

2.  PRESSO SEINÄJOKI, PRISMA  122,9

3.  AMARILLO  111,8

Auto- ja
autotarvikekauppa

1.   VAIHTOAUTOT  141,6

2.  VARAOSAT  111,8

3.  S-ETUHUOLTO  103,4

TAMMIKUU–LOKAKUU 2022

Toimialojen parhaat menestyjät 
viime vuoden vastaavan ajan-
jakson myynteihin verrattuna

TOIMIALOJEN

TOP

 3
PALAT

S-ryhmän Kannustajat-ohjelmaan Eepeellä 
mukaan valitut seurat tulevat julki tammikuun 
toisena päivänä S-kanavalla. Sinäkin voit 

asiakasomistajana vaikuttaa siihen, mitkä lasten ja 
nuorten urheiluseurat saavat Eepeeltä euroja. Käy 
liittymässä tukijaksi S-käyttäjätilillä valitsemalla siellä 
nimetyistä vaihtoehdoista itsellesi läheisin ja mieluisin 
Kannustajat-seura.

Eepeen 120-juhlavuoden kunniaksi jaettava potti 
on 100 000 euron suuruinen. Se jaetaan sen mukaan, 
mille seuroille asiakasomistajat ovat antaneet 
äänensä. Tukisummat määräytyvät laskemalla 
kaikkien seuran Kannustajien kalenterivuoden aikana 
kerryttämät Bonukset yhteen. Kannustaminen on 
tukijoille ilmaista eikä vähennä Bonuksien määrää.

Kannustajana 
voit osoittaa tukesi

Kauhajoen ABC 
Carwash sai tehokkaan 
laavavaahtokoneen

Kauhajoen ABC Carwash -toimipiste on syksyn aikana 
uudistettu täysin, siellä on muun muassa uusi tehok-
kaampi kone. Uusi kone saatiin käyttöön heinä-elokuun 

vaihteessa.  Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan toimialapääl-
likkö Heli Back kertoo, että uudistuksen myötä tuli jännittäviä 
lisiä autopesun ohjelmavaihtoehtoihin.

– Erityisesti lapsiperheille on hauska elämys autonpesun 
Premium-ohjelmassa. Kannattaa ajella kokeilemaan jännit-
tävää laavavaahtoa kauempaakin.

Auton helppo ABC-mobiilipesu on otettu käyttöön 
Kauhajoen lisäksi Teuvan ABC Carwash -toimipisteessä. 
ABC-mobiilisovelluksen avulla autopesun valinta ja maksa-
minen on helppoa eikä autosta tarvitse poistua lainkaan. 

EEPEE LAHJOITTAA 100 000 € 
ALUEEN URHEILUSEUROILLE.

OLETKO JO KOKEILLUT AUTON MOBIILIPESUA? 

Molemmissa toimipisteissä pesun valinta ja maksaminen 
on mahdollista myös myymälässä.

Sovelluksen avulla autopesun jonotilannetta voi tarkas-
tella etukäteen ja tarkistaa hinnat ja saatavilla olevat 
ohjelmat. Autopesuja voi ostaa myös ennakkoon kolmen tai 
viiden sarjoissa ja hankkia autolle edullisen kuukausipesun.

 

Eepee on jo vuodesta 2005 kohdistanut 
joulumuistamisensa Seinäjoen keskussairaalan 
lastenosastolle. Asiakkuusjohtaja Tuula Rajala kävi 
luovuttamassa 1 500 euron lahjoitussumman, jolla 
voidaan hankkia osastolle leluja, pelejä ja muita 
pienten potilaiden viihtymistä lisääviä tarvikkeita. 
Lahjoitusta vastaanottivat osastonhoitaja Johanna 
Jouppi (keskellä) ja ylilääkäri Kirsi Nuolivirta.
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NIMITYKSIÄ
MARKETKAUPPA
Aatu Hautamäki on nimitetty S-market 
Simunan marketpäälliköksi, hän aloitti 
tehtävässään syys-lokakuun aikana. 

Annimaija Mettälä on nimetty S-market 
Simunan apulaispäälliköksi marraskuusta 
alkaen.

Aino Latvala on nimitetty kesä-heinä-
kuusta alkaen S-market Alakylän apulais-
päälliköksi.

Piia Lehtimäki on nimitetty heinäkuusta 
alkaen S-market Pajuluoman apulais-
päälliköksi.

Heidi Ylimäki on nimitetty 8.8. alkaen 
S-market Alavuden apulaispäälliköksi 
perhevapaan sijaisuuden ajaksi.

Julia Hautaviita on nimitetty S-market 
Kristiinankaupungin apulaispäälliköksi 
syyskuusta alkaen.

Jaana Ketokunnas on nimitetty S-market 
Kurikan apulaispäälliköksi lokakuusta 
alkaen.

Tea Lepistö on nimitetty lokakuusta alkaen 
määräaikaiseksi S-market Kuortaneen kak-
kosvastuuhenkilöksi perhevapaan ajaksi.

Sanna Sahakoski on nimitetty Sale 
Karijoen myymäläpäällikön kakkoseksi 
marraskuusta alkaen.

Juha-Petteri Mikkilä on nimitetty S-mar-
ket Joupin apulaispäälliköksi Jonna Alasen 
perhevapaan ajaksi joulukuusta alkaen. 

Tero Hirvelä on nimitetty Rautaprisman 
apulaispäälliköksi lokakuusta alkaen.

MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPPA
Iina Huhtakoski ja Tiina Kujala on 
nimitetty vuoropäälliköiksi Original Sokos 
Hotelin ravintoloihin.

Heini Ventilä on nimitetty vuoropäällikön 
opintovapaan sijaisuuteen Ravintolamaail-
ma Prismaan 7.11. alkaen.

Mira Meriläinen on nimitetty elokuusta 
alkaen Talriikin vuoropäälliköksi keittiössä 
ja salissa.

Oskari Mänty on nimitetty opintovapaan 
sijaisuuteen Lakeuden keittiön vuoro-
päälliköksi.

Henna Haanpää on nimitetty opinto-
vapaan sijaisuuteen Rosson keittiön 
vuoropäälliköksi lokakuusta alkaen.

Tuulikki Rutanen on nimitetty Seinäjoen 
Sokos Hotellien myyntipalvelun kokoaikai-
seksi myyntineuvottelijaksi. Topi Taittonen 
on nimitetty heinäkuussa myyntineuvotteli-
jan määräaikaiseen sijaisuuteen.

Eepeen juhlavuosi on täynnä etuja ja tapahtumia. Varsinaista 
syntymäpäivää vietämme ystävänpäivänä 14. helmikuuta, jolloin 
toivotamme kaikki ystävämme toimipaikkoihimme juhlistamaan 

120 vuotta täyttävää Eepeetä.
Seinäjoki sai ensimmäisenä koko paikkakunnan kattavan osuus-

kunnan, kun kauppa avattiin Alapuskan talossa nykyisen Vapaudentien 
ja Työväenkadun välissä 14.2.1903. On hauska sattuma, että virallinen 
avauspäivä osuu samalle päivälle kuin kansainvälinen ystävänpäivä. 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa syntyi 120 vuotta sitten vasta-
takseen ihmisten tarpeisiin hankkia laadukkaita tavaroita ja palveluita 
edulliseen hintaan. Yhteistoiminta sai muodokseen osuustoiminnan, 
joka on yhdessä yrittämistä. Tavoitteemme on olla alueemme johtava 
kaupan alan palveluyritys. 

Osuuskauppa osti 1906 uuden liiketalon nykyisen Itikanristeyksen 
läheltä. Siinä talossa käynnistyi myös S-Pankki eli silloinen säästö-
kassa vuonna 1915, ensimmäisenä sekin maakunnassa. Osuuskauppa 
nousi nopeasti liikevaihdoltaan Etelä-Pohjanmaan suurimpien yritysten 
joukkoon ja toimi tiennäyttäjänä sekä myynnissä että jäsenmäärässä 
muille. 

Ajan myötä myymälöitä perustettiin eri puolille toimialuetta ja lisää 
voimaa tuli yhdistymisistä: Ylistaron Osuuskauppa 1965, Nurmon 
Osuuskauppa 1970 ja Kuortaneen Osuuskauppa 1974. Tälle perustuk-
selle luotiin vuonna 1985 Eepee, johon lähti mukaan valtaosa Etelä-
Pohjanmaan osuuskaupoista.

Arvokkaan 120 vuoden iän saavuttanut edelläkävijä lupaa pitää 
rivakkaa tahtia yllä myös seuraavina vuosikymmeninä. Meillä tulee ensi 
vuonna olemaan S-mobiilissa 120 etua, lisäksi uusi liittyjä saa 120 
euron etukupongit S-mobiiliin. Kerromme juhlavuodesta tarkemmin 
Workplacen Eepee Kaikki -ryhmässä, sieltä löydät lisää tietoa tulevan 
vuoden tapahtumista.

Eepee viettää 
120-juhlavuottaan

Vetimettömät keittiön yläkaapit 
ovat tällä hetkellä suosittu va-
linta uudessa keittiössä. Niitä on 
esillä Seinäjoen Rautaprisman 

modernissa mallikeittiössä. Rautaprisman 
keittiömyynti kattaa keittiön yksityiskoh-
taisen suunnittelun yhdessä asiakkaan 
kanssa, mittauskäynnit ja jopa keittiön 
asennuksen asiakkaan kotiin, jos asiakas 
tämän haluaa. 

– Monelle on yllätys, että meillä on tar-
jolla kattava ja kokonaisvaltainen palvelu 
keittiön suunnitteluun ja hankkimiseen, 
kertoo Hyllykallion Rautaprisman keittiö- 
ja kalustemyyjä Elina Saunamäki.  

Saunamäki on työskennellyt Rauta-
prisman keittiömyynnissä vuodesta 2019 
lähtien. Nykyinen pesti on Saunamäelle 
monella tapaa ihanteellinen.  

– Olen koulutukseltani kalustepuo-
len muotoilija. Työssäni saan hyödyntää 
sisustusosaamistani ja keskittyä vahvasti 
asiakaskohtaamisiin, hän kertoo.

Keittiösuunnittelijana hän tapaa asiak-
kaitaan useita kertoja suunnittelun eri 
vaiheissa. Hän tekee mittauskäyntejä myös 
asiakkaan kotiin. 

– Tapaamiset tekevät asiakassuhteista 
henkilökohtaisia. Saatan saada palautet-
ta hyvin suunnitteluista keittiöistä vielä 
vuosiakin myöhemmin, Saunamäki kertoo 
hymyillen. 

KOTIMAISIA 
LAATUKEITTIÖITÄ
Rautaprismasta tilatut keittiöt ovat koti-
maisen valmistajan laatukeittiöitä. Se 
yllättää monet.

– Meiltä saatetaan tulla etsimään 
edullista keittiöratkaisua. Moni mieltää 
Prisman edelleen elintarvikekaupaksi ja 
sijaintimme sen yhteydessä tuo haastetta 
tunnettuuteen. Rautaprisma on täyden 
palvelu rautakauppa ja keittiösuunnittelu 
on osa sitä, tiivistää Rautaprisman myynti-
johtaja Jari Kivimäki. 

Keittiökalustetoimijana Rautaprisma 
tarjoaa ammattimaisen polun suunnitellus-
ta toteutukseen. 

– Meille on helppo tulla laajojen auki-
oloaikojen takia. Ajan keittiösuunnitteluun 
voi varata joko puhelimitse tai työpisteel-
täni Rautaprismasta, Elina Saunamäki 
vinkkaa. ●

Keittiön suunnittelu 
ja mittaus Rautaprismasta
Lämpimät puun 
sävyt, sileät pinnat ja 
mustat yksityiskohdat. 
Keittiösisustuksen 
trendit kääntävät 
katseita Seinäjoen 
Rautaprismassa. 

Rautaprisman 
moderni mallikeittiö 

kerää ihailua asiakkailta. 
Moni poimii elementtejä 

keittiöstä ja uudistaa 
niillä omaa keittiöön, 

kertoo keittiömyyjä 
Elina Saunamäki.

Mittauspalvelu asiakkaan kotona 
kuuluu Rautaprisman keittiö-
suunnittelun kokonaisuuteen. 

TEKSTI HANNA HATTAR 
KUVAT JENNA KOIVISTO

Mitä jos meillä olisi kauppa, jonka omistaisimme itse? Vuonna 
1903 tästä ajatuksesta syntyi Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, 
jonka me asiakasomistajat omistamme tänäkin päivänä. 

PALAT

EEPEELÄISILLE KUNNIAMERKKEJÄ
Suomen Leijonan ansioristi
Marika Koski

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Alf Grannas, Arja Hoikka, Elina Jaakkola, Minna Kaski
ja Tina Vainionpää

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Jaana Pihlaja ja Päivi Potila

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Mari Kivelä, Hannele Kurkikangas, Pirjo Niemi ja Tarja Palo

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa onnittelee kunniamerkin saaneita.

120
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AJANKOHTAISTA

S -market Simunan marketpääl-
likkö Aatu Hautamäki, 27, 
aikoo olla mukana asiakas-
palvelussa niin paljon kuin 
mahdollista.

Vaikka uusi pesti ja uuden myymälän 
perustaminen ovat nuorta päällikköä 
työllistäneet, yöuniaan Hautamäki ei 
sano menettäneensä.

– Pitkiä päiviä on tehty ja stressiä-
kin koettu, mutta se on normaalia, hän 
naurahtaa.

Simunan ja Törnävän S-marketit ovat 
suurin piirtein saman kokoisia.

– Meillä on myymälän lisäksi kylmä-
asema sekä sähköautojen latauspisteet 
hoidettavina, Hautamäki sanoo.

TUOREESSA MUISTISSA
Esimakua marketpäällikön tehtävistä ja 
uuden myymälän avaamisesta Hautamä-
ki sai jo edellisessä pestissään Kurikan 
S-marketin apulaispäällikkönä.

– Olin siellä viime töikseni mukana 
tekemässä myymäläuudistusta, joten 
kaikki oli vielä tuoreessa muistissa, Hau-
tamäki sanoo.

Hän kiittää apulaispäällikkö Anni 

Paljon muutakin 
kuin kiitos ja hei

Juuri avatussa S-market 
Simunassa työtä tehdään 
porukalla ja johdetaan 
omalla esimerkillä 
edestäpäin.

In t ohi m on a 
asi a kasp a l vel u

Seinäjokelainen Aatu Hautamäki on 
ollut koko ikänsä urheilija. Päälajiksi 
valikoitui aikanaan pikaluistelu.

– Tein sitäkin hommaa suurella intohi-
molla, Hautamäki muistelee.

A-juniorina hän reissasi ympäri maail-
maa aina MM-kisoja myöten. Junioriajan 
jälkeen hänet valittiin pikaluistelun B-
maajoukkueeseen.

– SM-kisoissa saavutin mestaruuksia, 
mutta aikuisten arvokisoihin en ikinä 
yltänyt. Viimeinen rutistus jäi puuttumaan, 
Hautamäki sanoo. 

Aktiiviurheilun jälkeen Hautamäki jätti 
liikunnan joksikin aikaa kokonaan pois 
arkielämästään. 

– Luistelu on niin teknisesti kuin fyysi-
sesti tosi kova laji.

Aika kuluu nyt perheen kahden alle 
kouluikäisen lapsen kanssa. 

Avajaisten jälkeen joulua kohti mennään 
joulufiiliksellä. ●

Luistelua 
ympäri maailmaaMettälää ja muutosryhmää, jotka ovat 

olleet uuden myymälän perustamisessa 
mukana ja tukena.

Hautamäki uskoo niin ikään uuden 
Simunan myymälän henkilökunnan 
olevan asiakaspalveluun valmiita.

– Meillä kaikki työtehtävät kuuluvat 
kaikille. Itsekin tulen tekemään arjessa 
kaikkea. Haluan johtaa edestä. Omat työ-
vastuuni tietysti hoidan, hän täsmentää.

– Me emme halua olla asiakaspal-
velun suhteen ”vain ok”. Me tulemme 
panostamaan toden teolla palveluun, 
Hautamäki vakuuttaa.

Suurin osa S-market Simunan 11 
hengen vahvuisesta henkilökunnasta on 
nuoria, alle 30-vuotiaita. Osa on ensim-
mäistä kertaa töissä kaupan alalla.

– Mutta kyllä meiltä löytyy myös 
kokemusta, niin iän kuin työkokemuksen 
puolesta.

Lähialueen asukkaiden lisäksi Hau-
tamäki odottaa asiakkaita myymälään 
poikkeavan myös kolmostietä kohden 
suuntaavista tai sieltä palaavista autoili-
joista. ●

TEKSTI HANNELE NORJA 

KUVAT ELENA MIKKILÄ

”ME TULEMME 
PANOSTAMAAN 
TODEN TEOLLA 
PALVELUUN.”

Aatu Hautamäki

Lukion jälkeen, vuonna 2017, Aatu 
Hautamäki päätyi kysymään töitä 
S-market Lehtiseltä. Kun paikka 

heltesi, Hautamäki ei aavistanut kaupan 
alasta tulevan se ”hänen juttunsa”. 
Vähitellen ja viimeistään parin vuoden 
Lehtisen työrupeaman jälkeen hän oli 
siitä jo täysin vakuuttunut.

– Minulla oli onni saada ensimmäi-
seksi esimiehekseni Mikael Luotola. 
Hän näytti esimerkkiä mitä on asiakas-
palvelu, Hautamäki kiittelee vuolaasti.

S-market Lehtisen jälkeen Hautamä-
ki toimi vajaan vuoden Alakylän Salen 
kakkosvastaavana. Vuonna 2019 hänet 
valittiin Kurikan S-marketin apulaispääl-
liköksi.

– Siellä olin lähes kolme vuotta, 
kunnes avoimen haun ja soveltuvuus-
kokeiden jälkeen minut valittiin tähän 
Simunan S-marketin marketpäälliköksi.

Itseensä Hautamäki valintaprosessis-
sa uskoi, mutta myöntää valinnan olleen 
silti pieni yllätys. Haastajat olivat hänen 
mukaansa kovia.

Iästään Hautamäki ei ole huomannut 
olevan juurikaan haittaa. Uskottavuus-
ongelmiin hän ei ole törmännyt. 

TÄMÄ HOIDETAAN HYVIN
Työhönsä Hautamäki suhtautuu samoin 
kuin aikanaan urheilu-uraansa: suurella 
intohimolla. Ja samaa intohimoa hän 
uskoo jatkossakin riittävän.

– Mutta nyt ollaan tässä hetkessä ja 
haluan hoitaa tämän hyvin.

Hautamäelle työn suola ovat onnistu-
neet asiakaskohtaamiset.

– Onnistumisista tulee aina hyvä olo, 
hän vakuuttaa. 

– Asiakkaalle pitää tarjota muutakin 
kuin kiitos ja hei. ●

Erinomainen esimerkki kannusti
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Erinomainen esimerkki kannusti

E ss Autotalon remontin ensimmäisessä vaiheessa tuplattiin 
huoltotilat ja korjaamo. Nyt meneillään olevassa toisessa 
vaiheessa myyntihallin koko kasvaa uusilla esittelytiloil-
la. Myös julkisivu uudistetaan. Pihakin on laitettu kerralla 
kuntoon.

– Remontissa korjaamon nosturipaikat tuplaantuivat. Valmista pitäisi 
olla vuodenvaihteeseen mennessä, myyntijohtaja Juha Stenius sanoo.

Sähköautojen teholatauspaikkoja on Ess Autotalon pihassa nyt neljä ja 
peruslatauspaikkoja 24.

– Pidämme avajaiset kevään mittaan, Stenius lupaa.

KOLMANNEKSI SUURIN
Stenius on ollut autoalalla pian 20 vuotta, myyntijohtajana Ess Autotalos-
sa on aikaa vierähtänyt nelisen vuotta.

– Kaipasin uusia haasteita. Myynnin lisäksi meillä on samassa pihapii-
rissä niin korjaamo- ja huoltotilat kuin katsastuskin, Stenius sanoo.

– Olemme tällä hetkellä Seinäjoen kolmanneksi suurin katsastustoimi-
paikka.

Latvalantien toimitiloissa asiakkaita palvelee yhteensä 26 henkilöä, 
heistä myynnin puolella kuusi.

– Lisäksi meillä on kausityöntekijöitä esimerkiksi renkaanvaihtoseson-
gin aikana. Teemme myös yhteistyötä Sedun ja SeAMKin kanssa eli pyrim-
me pitämään opiskelijoita työharjoittelussa koko ajan, Stenius toteaa.

KIITOSTA YMMÄRRYKSESTÄ
Stenius tiivistää omiin töihinsä kuuluvan kaikki, niin siivoustyöt kuin 
johtotehtävät.

– Myyntiin en kyllä ehdi, myynnin ammattilaiset hoitavat sen homman.
Nyt, kun remontit ovat valmistumassa, Stenius sanoo suunnitelmissa 

olevan lisätä tahtia. Hän antaa kiitosta niin uudelle toimitusjohtajalle kuin 
toimialajohtajalle ymmärryksestä autokaupan vaateita kohtaan.

– Toivoisin, että myös Eepeen henkilökunta hyödyntäisi oman talon 
palveluja. Meillä on tarjolla automyynnin lisäksi myös jo mainittuja huol-
to-, korjaamo- kuin katsastuspalveluja.

– Ja niistä kaikista kertyy bonusta, Stenius lisää. ●

Pian on 
valmista
Ess Autotalon uudistetut tilat valmistuvat 
vuoden vaihteessa.

TEKSTI JA KUVAT HANNELE NORJA

Essi Baillie, Juha Yliselä, Pauli Puska, 
Juha Stenius ja Harri Huhtala vastaavat 
Ess Autotalon myynnistä. Ensi vuoden 
alusta he saavat aloittaa uudistuneissa 
toimitiloissa. Tiimiin kuuluvat myös 
kuvasta puuttuvat Jani Kekola ja 
Marjut Lamminmäki. 

”TARJOAMME 
AUTOMYYNNIN LISÄKSI 
HUOLTO-, KORJAAMO- 

JA KATSASTUS -
PALVELUJA.”

Juha Stenius →

10  eepeeläinen 3/2022 eepeeläinen 3/2022  11



TIIMI

Myyntijohtaja Juha Stenius on ajanut vuoden päivät 
täyssähköautolla.

– Tesla on nyt vaihtumassa Hyundaihin.
Mikään suuri sähköautofani Stenius ei kerro alun alkaen 

olleensa, mutta ajatus on omien ajojen myötä muuttunut. 
– Ei bensa-autot ole mihinkään katoamassa. Harmittaa, 

että dieselin tilanne on mennyt huonoksi. Suomen pitkien 
välimatkojen takia se olisi vieläkin järkevin vaihtoehto.

Vetyauton Stenius uskoo olevan tulossa, kunhan tankka-
uspaikkoja saadaan lisää. Kristiinankaupungin ja Kokkolan 
vetyhankkeet ovat hänen mielestään hyviä alkuja.

Alkuvuonna alkanut valtava sähköautobuumi jatkui 
syksyyn asti.

– Muutos on tapahtumassa, ja tuleviin vuosiin me 
menemme positiivisin mielin. Ess Autotalo kehittyy ajan 
mukana ja olemme tiiviisti hajulla siitä mitä tapahtuu, 
Stenius vakuuttaa. ●

Buumi alkoi 
vuoden alussa

Harri Huhtala vaihtoi hevostarvikemyynnin automyyn-
tiin reilut 17 vuotta sitten. Autokauppa on siirtynyt 
paljolti verkkoon, mutta Huhtalan mielestä edelleen 

parasta on tavata asiakas kasvokkain.
– Liikkeeseen tullessaan asiakas on jo tutustunut valikoimiin 

netissä, joten hän tietää mitä on tullut hakemaan.
Uusien tilojen valmistumista Huhtala odottaa innolla. 

Hänen vastuualueensa, Hyundai, saa oman osastonsa yhdessä 
Peugeotin kanssa.

– Väljemmin esillä olevia autoja on myös mukava esitellä, 
hän toteaa.

Myös automyyjien henkilökohtaiset myyntitilat uudistuvat 
remontin yhteydessä näyttäviksi ja nykyaikaisiksi äänieristetyik-
si tiloiksi.

Noin puolet Huhtalan tekemistä autokaupoista toteutetaan 
rahoituksen avulla.

– Nollakorkojen aikana se oli hyvä vaihtoehto. Se, mitä 
korkojen nousun jälkeen tapahtuu, jää nähtäväksi. Yleensä asia-
kasta kyllä kiinnostaa koron sijaan kuukausierän suuruus.

Ostoaikeissa paluun tekevä vanha asiakas ilahduttaa Huhta-
laa. Hän sanoo joukossa olevan myös sellaisia, jotka eivät edes 
tutustu kilpailijoiden tarjontaan.

– Oman vakiasiakaskunnan muodostuminen kestää neljästä 
viiteen vuotta. Ensimmäiset vuodet asiakaskontakteissa ovat 
haasteellisimpia. Kontakti asiakkaaseen on oltava pitempikes-
toinen kuin pelkkä myyntihetki, Huhtala tietää.

Vapaa-aikanaan Huhtala metsästää ja kalastaa, koiran lenkit-
tämisen lisäksi. ●

Muutakin kuin 
pelkkä myyntihetki

Automyyjä Essi Baillie syöttää TikTok-
kanavalleen autoaiheisia tarinoita. Hän 
hyödyntää laajemminkin sosiaalista mediaa 

automyynnin tukena.
– Yritän tehdä autokauppaa hieman eri näkökul-

masta yleiseen kaupantekoon nähden, Baillie sanoo.
Oppimista reilut puoli vuotta automyynnissä työs-

kenneellä Bailliella on ollut, sen hän myöntää. 
– Onneksi apuja on ollut tarjolla niin koulutuksis-

ta, työkavereista kuin YouTubesta, Baillie naurahtaa.
Hän uskoo, että asiakas saattaa olla monesti 

myös myyjää viisaampi, olkoon myyjä sitten mies tai 
nainen.

Vaihto myynti- ja markkinointialalta automyy-
jäksi ei varsinaisten töiden suhteen aiheuttanut 
Baillielle suurta hätää tai huolta.

– Turbulenssia aiheutti kyllä siirtyminen naisval-
taiselta alalta miesvaltaiselle. Nyt kaikki palaset ovat 
jo loksahdelleet paikoilleen, hän toteaa.

Baillie haluaa olla mukana autoalan murroksessa 
ja kehityksessä. Alan ja työn monipuolisuus innosta-
vat häntä.

– Automyynti ei ole vain sitä, että asiakas tulee ja 
ostaa auton. Tässä pitää hoitaa samalla niin vakuu-
tus-, rahoitus-, lisäturva- kuin jälkimarkkinointiasi-
oita.

Nyt, kun autojen toimitusajat ovat pidentyneet, 
asiakkaaseen pitää Baillien mukaan olla yhteydessä 
säännöllisesti koko odotusajan.

– Eikä asiakassuhde saa loppua siihenkään het-
keen, kun perävalot katoavat näkyvistä.

Baillie ei itse ajatellut sukupuolestaan koituvan 
ongelmia työssään. Silti yllätys oli, kuinka hyvin 
asiakkaat ovat ottaneet hänet vastaan.

– Ennakkoluuloja en ole havainnut.
Työssään Baillie uskoo pystyvänsä samaistumaan 

asiakkaaseen ja toteaa olevansa heitä auttamassa.
– Eikä tuo sähköautoilu mitään ydinfysiikkaa ole, 

hän lisää.
Vapaa-ajallaan Baillie ulkoilee kahden koiransa 

kanssa. Polkujuoksu on myös mieluista kuntosalihar-
joittelun lisäksi. ●

Palaset ovat 
loksahdelleet 
paikoilleen

"PARASTA ON 
TAVATA ASIAKAS 

KASVOKKAIN." 
Harri Huhtala

”ASIAKASSUHDE EI SAA 
LOPPUA SIIHEN HETKEEN, 

KUN PERÄVALOT 
KATOAVAT NÄKYVISTÄ.”

Essi Baillie

→
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Automyynnissä 36 vuotta, sitä ennen autonkuljettajana ja autojen 
kanssa tekemisissä koko ikänsä. Se on automyyjä Juha Yliselän 
historia autojen parissa.

– En edes oikein tarkasti muista mistä kiinnostukseni autoihin lähti. 
Siitä on niin pitkä aika, Yliselä nauraa.

Paljon on aikaa vierähtänyt siitä, kun autokaupan tarjoukset tehtiin 
paperilapuille ja osamaksujen eriä laskettiin vihkoon. Sen ajan Yliselä 
muistaa hyvin.

– Renkaidenpotkijoita ei entiseen tahtiin enää ole. Kyllä liikkeeseen 
tuleva asiakas kysyy ensimmäiseksi ja pääsääntöisesti sitä tiettyä autoa, 
johon hän on netissä tutustunut, Yliselä sanoo. 

Kauppaa tehdään yhä enemmän myös pelkkien nettitietojen varassa, 
katsomatta tai tutustumatta autoon paikan päällä.

– Autoon on tutustuttu verkossa ja se toimitetaan haluttuun paik-
kaan. Siellä asiakas tarkistaa, onko auto sellainen mistä on ollut puhe.

Vaikka verkkoasiointi autokaupoissa on lisääntynyt, riittää autokuu-
meen puremia Yliselän mukaan myös kivijalkakaupoille. 

– Puolison jäädessä Prismaan ostoksille, moni isäntä haluaa kuluttaa 
aikaansa autokaupassa. 

Yliselä toteaa myös autojen itsehuoltajien vähentyneen. 
Vapaa-ajallaan Yliselä lenkkeilee ja metsästää bretangenbassetin kans-

sa. Myös muu ulkoliikunta ja kalastus kuuluvat miehen harrastuksiin. ●

Kaupantekoa 
nettitietojen varassa

Uuden opiskeluun 
on ollut aikaa

TIIMI

Tämän päivän autokauppaa voi tehdä keskustelematta kertaakaan 
asiakkaan kanssa. Siihen on ollut tottumista myös automyyjä 
Pauli Puskalla, ja se tuntuu hänen mielestään vieläkin hieman 

oudolta.
– Nuorempi polvi on tottunut hoitamaan asioita noin, sähköpostin 

tai yleensä netin kautta, Puska toteaa.
Tammikuussa hänelle tulee täyteen 18 vuotta autokauppiaana.
– Edelleen mukavinta on jutella asiakkaiden kanssa, ja sitä tein jo 

aikaisemmin huonekalumyyjänä. Muuten kaupanteko on samanlaista, 
artikkeli on vain muuttunut, Puska muistelee.

Tämän päivän asiakasta kiinnostaa eniten sähköauto. Kun poltto-
aineiden hinnat keväällä nousivat, kasvoi myös sähköautojen kysyntä 
huimasti.

– Muiden alojen tapaan komponenttipula pidentää myös sähköauto-
jen toimitusaikoja, Puska harmittelee.

Se, että sähköautot ovat tulleet markkinoille suhteellisen pitkällä 
aikavälillä Puska pitää hyvänä.

– Uusien asioiden opiskeluun on meillä myyjälläkin ollut aikaa. 
Mahdollisia epäilyjä sähköautolla ajamisen onnistumisesta Puska 

haluaa hälventää.
– Jos on joskus ajanut automaattivaihteisella autolla, osaa ajaa myös 

sähköautolla.
Kuunnellessaan musiikkia työmatkallaan Kauhajoelta Seinäjoelle 

Puska irtaantuu sopivasti työasioista. Saman tekevät myös lenkkeily 
koiran kanssa ja talviset metsätyöt. ●

Koronavirus pahensi ravinto-
la-alalla aiemmin alkanutta 
resurssipulaa. Sitä torppaa-
maan perustettiin jo ennen 

koronaa Eepee-trainee -valmennusohje-
ma, joka pääsi lopulta vauhtiin keväällä 
epidemian jäätyä taka-alalle.

Eepeen ravintola-alan toimialapäällik-
kö Elina Mäki-Opas iloitsee, että trainee-
valmennus polkaistiin ripeästi käyntiin.

– Tähän pilotti-valmennukseen oli 
avoin haku sekä Eepeellä jo työskentele-
ville, että ulkopuolelta taloon haluaville.

Trainee-valmennukseen tuli yli 40 ha-
kijaa, mikä yllätti positiivisesti ohjelmaa 
suunnitelleet.

– Otimme sitten hakijoiden hyvän 
tason takia lähes tuplamäärän aloittajia 
aiemmin kaavailtuun verrattuna.

PUOLET JA PUOLET
Ohjelmassa on nyt 21 henkilöä, jotka ja-
kautuvat paitsi ympäri maakuntaa, myös 
sopivan tasaisesti majoitus-, ravintola- ja 
liikennemyymälätoimialojen kesken.

– Tämä haastaa myös meidän 
esihenkilöitämme organisoimaan ja 
mahdollistamaan valmennettaville 
mahdollisuuksia siirtyä yhä joustavam-
min toimialalta ja yksiköstä toiseen. 
Tässä ei ole haluttu asettaa mitään rajoja 
sijoittumiselle. 

Nyt jo kesken valmennuksen on muu-
tama henkilö siirtynyt esihenkilötehtäviin 
joko vuoropäälliköiksi tai palveluvastaa-
viksi.

– Se on ollut todella iloinen asia. Val-
mennettavat ovat näyttäneet kyntensä jo 

Eepee-trainee 
sai lentävän lähdön

opiskeluaikana. Ja meille, jotka olemme 
opiskelijat valinneet, tämä on todistanut, 
että valinnat ovat olleet onnistuneita. 

– Tulosvastuulliseen matkailu- ja 
ravitsemusalan päällikön rooliin on vielä 
matkaa, mutta tästä sen saa halutessaan 
hyvälle alulle, Eepeen liikennekaupan 
toimialapäällikkö Heli Back pohtii.

Mäki-Oppaan mukaan Eepeen 
trainee-valmennus on herättänyt kiinnos-
tusta ympäri Suomea. Vastaavan tyylistä 
valmennusta on järjestetty muutamassa 
muussakin alueosuuskaupassa.

KOLMEN VIIKON TYÖKIERTO
Trainee-valmennusohjelmassa on 
kaikkiaan kahdeksan lähiopetusjaksoa 
ja valmennettavat valmistuvat keväällä 
2023.

Valmennuksen teemoja ovat muun 
muassa oman esihenkilöroolin tunnis-
taminen ja kehittäminen, valmentavan 
johtajuuden teema sekä tavoitteellinen 
vuoronjohtaminen. 

Koulutuksessa valmennettavat ovat 
päässeet osaksi tiivistä muista valmen-
nettavista koostuvaa vertaisryhmää sekä 
tutustumaan molempien toimialojen 
yksikköihin.

Yksi merkittävä osa valmennusta on 
kolmen viikon mittainen työkierto val-
mennettavan haluamassa Eepeen maran 
tai liikennekaupan toimipaikassa. 

– Tämä on tosi hieno mahdollisuus 
ja etu päästä havainnoimaan, miten 
asioita tehdään toisessa yksikössä, Back 
muistuttaa.

– Valmennettavat ovat esittäneet 
toiveensa työkiertoyksiköstä sekä ajan-
kohdasta. Työkierrot ovat jo käynnissä 
ja viimeisetkin toteutuvat kesään 2023 
mennessä, hän lisää. ●

Kahden toimialan esihenkilötoimintaa kehittävä 
valmennusohjelma suunniteltiin ennen koronaa. 
Käyntiin se pääsi tänä vuonna.

Eepeen liikenne kaupan 
toimialapäällikkö Heli Back 
ja ravintola-alan toimiala-
päällikkö Elina Mäki-Opas 
iloitsevat ripeästi käyntiin 
polkaistusta Eepeen trainee-
valmennuksesta.

TEKSTI HARRI PUHAKAINEN  KUVA MATTI HAUTALAHTI

KOULUTUS
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Valmentajana toimiva Sanna 
Järvenpää Jollas Instituutista 
kertoo, että Eepeelle räätä-
löity valmennusohjelma on 

upea näyttö henkilöstöön satsaamisesta. 
Valmennusohjelma vuoropäälliköille ja 
palveluvastaaville tai sellaisiksi haluaville 
tarjoaa osallistujille mahdollisuuden 
kehittyä johtajana. Samalla valmennetta-
vien työtiimit saavat paljon uusia eväitä 
työntekoon.

– On todella hienoa, että valmennuk-
sessa on väkeä kahdelta eri toimialalta. 
Olen pannut merkille, että yhteistyö 
maralaisten ja limyläisten kesken on 
antoisaa, Sanna sanoo.

Vuoden mittaisen valmennuksen 
ensimmäisellä puoliskolla on käyty läpi 
paitsi työntekoon liittyviä järjestelmiä, 
myös itsetuntemuksen vahvistamista ja 
erilaisuuden ymmärtämistä. Tärkeitä 
aiheita ovat olleet perehdyttäminen, 
vuorovaikutustaidot sekä palautteen 
antaminen ja vastaanottaminen.

– Varsinkin näinä aikoina, kun on työ-
voimapulaa, hyvin toteutettu perehdyttä-

minen vahvistaa yrityksen vetovoimaa. 

KEHITYSHARPPAUKSIA 
LÄHIJOHTAJANA
Tavoitteena on, että valmennusohjelman 
suorittaneilla on koossa kattava työkalu-
pakki omassa työssä onnistumiseen. Ryh-
mäläiset oppivat niin valmennuspäivissä 
kuin toimipaikkojen arjessa. Suurin osa 
oppimisesta tapahtuu omassa työssä.

Toisena kouluttajana toimiva osaami-
sen kehittämisen HR-asiantuntija Salla 
Lumivaara kertoo, että valmennusoh-
jelmaan sisältyvässä ryhmäcoachingissa 
keskitytään kehittymiseen lähijohtajana. 
Yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös tul-
la tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan. 

– Sama pienryhmä kokoontuu 
valmennuksen aikana kolmesti. Noissa 
tapaamisissa he saavat pysähtyä rauhas-
sa oman kehittymisensä äärelle ja pohtia 
syvemmin omia kehittymistavoitteitaan. 
Luottamuksellisissa keskusteluissa tulee 
esille uusia näkökulmia ja vertaistukea 
toisilta opiskelijoilta, hän selvittää. 

Ryhmäcoachingissa harjoitellaan 

myös aktiivista kuuntelua sekä avoimia 
kysymyksiä, jotka kuuluvat valmenta-
van johtamisen ydintaitoihin. Coachin-
gin perusidea pohjautuu siihen, että 
vastausten, ratkaisujen ja voimavarojen 
oletetaan löytyvän henkilöltä itseltään. 

Valmennus vahvistaa osallistujien 
kykyä myös tutkia ja kehittää Eepeen 
liiketoimintaa. Jokainen tekee oman 
kehittämistyön jostain konkreettises-
ta selvittämistä kaipaavasta aiheesta, 
kuten esimerkiksi kokoustuotteistuksen 
kehittämisestä tai esihenkilön tehtävä-
kortista.

Jollas Instituutin valmentajat kehu-
vat, että valmennuksen suunnittelu on 
toiminut toiminut Eepeen edustajien 
kanssa erinomaisesti. Valmennuksen 
aikana on syntynyt myös uusia koulutus-
tarpeita.

– Eepeen toiveesta pidimme syksyllä 
koulutuspäivän Seinäjoella TES-osaa-
misesta. Valmennusryhmän lisäksi kou-
lutimme myös päälliköt. Näin saimme 
päivitettyä TES-osaamista yhden päivän 
aikana isolle porukalle, Sanna kertoo. ●

T iina Kujala huomasi ilmoituk-
sen Eepee Trainee -valmen-
nuksesta Facebookissa ja päätti 
hakea, koska se tuntui hänen 

elämänvaiheeseensa sopivalta ratkaisul-
ta. Lisäksi Eepee houkutteli isona työn-
antajana. Hänestä on hienoa, että myös 
ulkopuolisilla oli mahdollisuus osallistua 
valmennukseen.

– Minulla on kokemusta ravintola-
alalta ja esimiestehtävistä, mutta Eepeel-
lä olin ollut tätä ennen vain 14-vuotiaana 
kesätöissä tiskarina. Valmennuksesta on 
ollut todella hyötyä, minulle tarjottiin 
syksyllä vakituista työpaikkaa Matadorin 
vuoropäällikkönä. 

Tiinalle valmennus on ollut erin-
omaista perehdytystä Eepeen maail-
maan. Hän on oppinut työhön liittyvistä 
järjestelmistä ja tutustunut useaan 
kollegaan. 

– Porukka on tosi mukavaa, olemme 
käyneet valmennuspäivinä hyviä kes-
kusteluja. Tärkeää on ollut myös se, että 
olemme saaneet oppia siihen, kuinka 
johdetaan hyödyntäen omia vahvuuksia. 
Se on tuonut varmuutta, hän korostaa. 

Myös Karmassa vuokrafirman kautta 
työskennelleelle Cimi Mäki-Hakolalle 
valmennus toi vakituisen työpaikan vuo-
ropäällikkönä. Armeijassa operatiivista 
johtajakoulutusta saanut Cimi kertoo, 
että Eepee Trainee -valmennuksessa on 
johtamiskoulutuksen lisäksi ollut paljon 
perehdytystä itsensä tuntemiseen ja 
oman työympäristön tulkintaa. 

– Kehittämistyö oli tosi kiinnostava ja 
hyödyllinen, tein omani lisämyynnin joh-
tamisesta. Parasta koko valmennuksessa 
on ollut porukan yhteinen pohdinta ja 
kommunikointi, hän toteaa.

Uraharppauksia 
ja vahvuutta 
omaan tekemiseen
Kysyimme neljältä Eepee Trainee -valmennuksessa 
olevalta, mitä kaikkea puolen vuoden ajan kestänyt 
valmennus on tuonut heidän työhönsä.

OPPIA TOISELTA TOIMIALALTA
ABC Alavuden palveluvastaava Henna 
Paajanen aloittaa ensi vuoden alussa 
vastaavissa tehtävissä ABC Ähtärissä. 
Hän on tyytyväinen valmennukseen, 
joka on tarjonnut paljon vertaistukea ja 
mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia eri 
yksiköissä työskentelevien kanssa. 

– Teimme valmennuksessa Disc-ana-
lyysin, se on hyvä keino tunnistaa omia 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteita esi-
henkilönä. Olen saanut paljon varmuutta 
omaan tekemiseeni, hän kertoo.

Valmennukseen kuuluvan työkierron 
Henna teki Matadorissa salitarjoilijana 
sopivasti pikkujoulujen aikaan. Hän oli 
toivonut jo pitkään, että voisi jossain vai-
heessa hypätä hetkeksi oppimaan toiselle 
toimialalle.

– Aion tuoda omaan yksikkööni mara-
maista toimintamallia. Sen vahvuutena 
on, että asiakasta huomioidaan koko pal-
velutapahtuman ajan, eikä vain ruokaa 
tilatessa.  

Veera Vuorela puolestaan hakeutui 
valmennukseen, koska halusi uusia 
haasteita työhönsä. ABC Teuvalla liiken-
nemyymälätyöntekijänä tähän saakka 
olleen Veeran toive toteutui, hän aloitti 
marraskuussa tutussa paikassa palvelu-
vastaavana.

– Valmennus on antanut minulle lisää 
itsevarmuutta, osaan toimia paremmin 
esihenkilönä. Olen saanut paljon erityi-
sesti pienryhmäkeskusteluista, minulle 
on luontevampaa puhua pienemmälle 
porukalle. Olen yllättynyt positiivisesti, 
kuinka paljon vuoropuhelua ja henkistä 
skarppaamista valmennus on pitänyt 
sisällään, Veera kehuu. ●

Valmennusohjelma valikoi
vahvuudet työkalupakkiin

Keväällä alkanut valmennusmatka tulevaisuuden tähtipelaajiksi on edennyt puoliväliin. 
Mukaan on valittu 21 lupaavaa, työelämässä potentiaaliaan näyttänyttä eepeeläistä. 
Millainen henkinen kasvuseikkailu on ollut ja mitä eväitä valmennus on antanut?
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT VALMENNETTAVIEN OMAT KUVAT

Tiina

Cimi

Henna

Veera

EEPEE-TRAINEE
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VOI HYVIN

Eepee tukee muutoksessa, 

kun   elämä 
koettelee
Sairaus tai joku muu iso 
kriisi vaikuttaa työkykyyn. 
Ratkaisuja onneksi löytyy, 
kuten näiden neljän 
eepeeläisen selviytymis-
tarinoissa.

Teija Salmela: 

Vakituinen työpaikka 
toi toivoa syöpätaistelussa

Jussi Niukkala: 

Käveleminen 
on ylellisyyttä

Nivelrikko on vaivannut polvissa toistakymmentä vuotta. Työs-
kentelin pitkään Ilmajoen ABC:n päällikkönä, työ vaatii paljon 
seisomista ja jaloittelua. Kyllähän he työpaikalla näkivät, että 

kävely muuttui aina vain tuskaisemmaksi. Hain vaivoihini apua työter-
veydestä, minulle tehtiin työkykyarvio ja sain tietää mahdollisuudestani 
osakuntoutustukeen. Se voidaan myöntää, jos työkyky on heikentynyt 
osittain.

Siirryin viime huhtikuussa osa-aikaiseksi työntekijäksi, teen nykyään 
töitä viisi tuntia päivässä. Oli selvää, että tuossa ajassa ja näillä polvilla 
en pystyisi hoitamaan liikennemyymäläpäällikön pestiä. Onneksi minulle 
tarjottiinkin mahdollisuutta vaihtaa polttoainekauppaan: minusta tuli 
polttoöljypäällikkö. Uutta työtäni voin tehdä istuen ja myös kotoa käsin.

Polveni saivat uudet tekonivelet syyskuussa. Palasin töihin kahden 
kuukauden sairausloman jälkeen, vaikka normaalisti sairauslomaa tulee 
näissä tapauksissa kolme kuukautta. Kuntoutuminen on sujunut hyvin, 
pystyn kävelemään jopa viiden kilometrin lenkkejä. Se on minulle suurta 
ylellisyyttä, sillä en ole kyennyt kävelylenkeille moneen vuoteen.

Olen todella tyytyväinen siihen, miten työnantaja ja työterveys ovat 
tukeneet minua. Tilannettani katsottiin kokonaisvaltaisesti ja minul-
le löydettiin sopiva työ jatkaa pitkää uraani eepeeläisenä. Täytän ensi 
vuonna 63 vuotta, ehdin vielä tehdä aika monta polttoainekauppaa ennen 
eläkkeelle jäämistä.” ●

Oikeastaan minun ei pitäisi 
olla enää kertomassa tätä, sillä 
lääkärikin totesi parantumiseni 

olleen lääketieteellinen ihme. Mutta on-
neksi olen. Kiitollisena, että saan nähdä 
lasteni kasvavan.

Tarinani eepeeläisenä alkaa hyvin 
samalla lailla kuin niin monen muunkin. 
Aloitin vuonna 2011 työharjoittelussa 
S-market Alajärvellä. Valmistuttuani olin 
jonkin aikaa töissä Alajärven S-marke-
tissa, sain parin vuoden välein kaksi 
ihanaa lasta ja pääsin vuonna 2016 töihin 
määräaikaiseksi Lapuan S-markettiin. 

Muistan, kuinka aloitin vapun aikoihin. 
Se oli kuin hyppy syvään päähän, piti 
äkkiä palauttaa mieliin kaikki kassatoi-
minnot.

Vuotta myöhemmin ihmettelin 
jatkuvaa väsymistä ja oireita, hemo-
globiini laski välillä neljäänkymmeneen, 
mutta mitään vikaa ei tutkimuksissa 
löydetty. Välillä jo mietin, että onkohan 
vika korvieni välissä? Kun lopulta sain 
tietää, että sairastan akuuttia lymfaattista 
leukemiaa, olin hetken jopa helpottunut. 
Ainakaan en ole tulossa hulluksi. Diag-
noosin jälkeen minut vietiin saman tien 

Seinäjoelta Tampereelle sairaalaan. Olin 
27-vuotias ja lapseni olivat vähän alle 
neljä- ja kaksivuotiaita. 

Alkoi pitkä ja rankka hoitojakso. Muis-
tan ikuisesti sen, kun istuin sairaalassa 
pyörätuolissa ja sain viestin, jossa minul-
le tarjottiin vakituista työpaikkaa Lapuan 
Salessa. Ajattelin, että nyt on tullut viesti 
väärälle ihmiselle – eihän kukaan tarjoa 
työpaikkaa syöpäsairaalle. Mutta se viesti 
oli minulle, Eepeen tarjoamasta työpai-
kasta tuli toipumisessani käänteentekevä 
hetki. Minulla oli yksi syy lisää jaksaa 
tätä taistelua.” ●

Taistelua tämä totisesti on ollutkin, 
sillä syöpä palasi vielä kaksi kertaa. Kol-
mannella kerralla sain vielä neuroleuke-
miadiagnoosin eli syöpä oli levinnyt 
aivoihin. Hematologi oli mieltä, että tästä 
en enää selviä. Mutta toivon kipinä eli 
minussa koko ajan.

Pahimmillaan kehossani oli syöpäsoluja 
96–98 prosenttia, näköni oli heikentynyt 
niin, että näin vain hahmoja ja myös kuu-
loni oli heikentynyt. Kolme vuotta sitten 
minua oltiin siirtämässä kolmikymppisenä 
saattohoitoon. Olin matkalla viimeiselle 
viikonloppulomalle kotiini Lapualle, kun 
näin, että yrittävät soittaa osastolta. Ajat-
telin aluksi olla vastaamatta, etteivät vain 
kutsuisi takaisin. Halusin päästä kotiini 
vielä kerran. Mutta joku sai minut vastaa-
maan ja sieltä tulikin yllättäviä uutisia: 
näyte oli puhdas. Joku ihme oli karkot-
tanut syövän. Hoidot, jotka oli päätetty 
jo lopettaa, jatkuivat ja pari kuukautta 
myöhemmin kantasolujen siirto vauhditti 
paranemistani.

Tämän vuoden alkupuoliskolla pääsin 
takaisin työelämään työkokeilun avul-
la, työskentelen osa-aikaisena Lapuan 
S-marketissa. Kotiyksikköni on edelleen 
Sale, mutta isommassa S-marketissa on 
helpompi löytää juuri minulle räätälöi-
tyä kevyempää työtä. En fyysisesti vielä 
ole niin hyvässä kunnossa, että jaksaisin 
esimerkiksi hyllytystä. Nykyinen pomoni 
Marika Lintula on ollut korvaamaton 
tuki, samoin työkaverini. He ymmärtävät 
tilanteeni ja kysyvät usein, että kuinka 
minä jaksan.

Olen kiitollinen eepeeläinen ja tiedän 
erittäin hyvin, että olen täällä jatkoajalla. 
Kokemusteni myötä minulle on tullut 
selväksi, että kaikki asiat järjestyvät jollain 
tavoin. Kun vain uskaltaa puhua avoimesti 
tilanteestaan. Hetkessä eläminen ja positii-
vinen asenne, niillä pääsee pitkälle.” ●

”HETKESSÄ ELÄMINEN 
JA POSITIIVINEN ASENNE, 
NIILLÄ PÄÄSEE PITKÄLLE.”

Teija Salmela
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KUVAT ELENA MIKKILÄ

18  eepeeläinen 3/2022 eepeeläinen 3/2022  19



Marjo Anttila: 

Uupumus vei uudelle uralle
Olen aina ollut jääräpää 
ja kova tekemään töitä. 
Valmistuttuani vuonna 2000 

ravintolakokiksi sain paikan Matado-
rin kokkina. Tein ajoittain töitä myös 
muissa Eepeen ravintoloissa ja siirryin 
Amarilloon vuonna 2007. 

Lapset syntyivät vuosina 2008 ja 
2010. Äitiyslomien jälkeen huomasin, 
että pienet lapset, pitkä työmatka ja 
vuorotyö ovat erittäin haastava yhdis-
telmä. Elämäntilanne uuvutti minut, 
aloin unohdella asioita töissä. Vuo-

ropäällikkö kyllä neuvoi, että hakisin 
apua työterveydestä, mutta jääräpää ei 
kuunnellut. Kunnes sitten tuli tilanne, 
että jouduin sairauslomalle. 

Toipumisvaiheessa minulta 
kysyttiin, että haluaisinko työkokei-
luun S-market Kurikkaan. Se kuulosti 
hyvältä ratkaisulta, ei enää pitkiä 
työmatkoja ja minulle sopivammat 
työvuorot. Minut otettiin tosi hyvin 
kaupalla vastaan, paikka tuntui heti 
omalta. Sain jäädä työkokeilun jälkeen 
tekemään äitiysloman sijaisuutta ja sit-

ten tuli sopivasti mahdollisuus jatkaa 
vakituisena.

Olen ollut S-market Kurikassa kym-
menen vuotta enkä ole katunut. Täällä 
on hyvä työyhteisö, jossa ihmiset 
tukevat toisiaan. Toki mietin hetken, 
kannattaako vaihtaa kuukausipalkkai-
nen työ osa-aikaiseen työsopimukseen. 
Mutta raha ei ratkaise kaikkea, erityi-
sesti lasten takia uranvaihto kaupan 
alalle oli hyvä päätös. Eepee on per-
hemyönteinen työnantaja, sen olen 
huomannut omalla kohdallani.” ●

Lokakuun 3. päivänä vuonna 
2018 olin menossa viemään 
moottoripyörää talvisäilytyk-

seen. Ajattelin vielä tehdä pikku ajelun 
kauden päätteeksi – mistä tulikin taval-
lista hurjempi matka. Auto ajoi kolmion 
takaa eteeni ja törmäsimme toisiimme. 
Sydämeni pysähtyi kaksi kertaa onnet-
tomuuspaikalla ja vielä kerran matkalla 
sairaalaan Tampereelle. 

 Toipuminen oli hidasta, mutta oli 
hienoa huomata, miten upea työporukka 
minulla on Hyllykallion Prisman viihde-
osastolla. Jokainen kävi jossain vaiheessa 
katsomassa minua sairaalassa. Pomoni 
Harri Siikala on ollut arvokas tuki ja ym-
märtäjä siinäkin asiassa, että kova isku 
päähän jätti jälkensä. 

 Minulla on ongelmia muistin kanssa 
ja persoonallisuuskin on vähän muuttu-
nut. Ärsyynnyn helpommin ja kun pinna 
palaa, voin muuttua ilkeäksi. Osaan 
onneksi pyytää anteeksi ja työkaverit 
ymmärtävät. Harri on lohduttanut sano-
malla, että Anssiin on tullut lisää särmää. 
Ennen olin ehkä vähän liiankin kiltti.

 Muuten olen toipunut aika hyvin, 
pitkä fysioterapiajakso on tuottanut 
tulosta. Taidan olla fyysisesti paremmas-
sa kunnossa kuin ennen onnettomuutta. 
Pään vamman aiheuttamat muutokset 
aiheuttivat myös masennuksen, tässä on 
pitänyt todella totutella uuteen itseensä.

 Palasin töihin heinäkuussa 2019, teen 
lyhennettyä päivää ja se on ollut hyvä rat-
kaisu jaksamisen kannalta. Minulle hae-
taan osa-aikaeläkettä. Puhun työpaikalla 
avoimesti tilanteestani ja se helpottaa asi-
oita. Olen tämän kaiken jälkeen oppinut 
antamaan itselleni anteeksi. Osaan antaa 
siimaa enkä enää niin helposti tuskastu, 
vaikka asiat eivät sujukaan kuin ennen 
onnettomuutta.

 Olen ollut Prismassa töissä 13 vuotta. 
Tykkään tosi paljon asiakaspalvelusta, 
se on minun juttuni. Minulle on tärkeää 

Anssi Ulvo: 

Sydämeni 
pysähtyi 
kolmesti

”OLEN TÄMÄN KAIKEN 
JÄLKEEN OPPINUT 

ANTAMAAN ITSELLENI 
ANTEEKSI.”

Anssi Ulvo 

”URANVAIHTO 
KAUPAN ALALLE OLI 

HYVÄ PÄÄTÖS.” 
Marjo Anttila

huomata, että osaan tämän homman ja 
kelpaan vielä johonkin. Onnettomuus 
osoitti, miten huippu työpaikka Eepee 
on. Kaverini ovat ihmetelleet, kuinka 
ihmisläheisesti työnantaja on minun 
juttuani hoitanut. Ei kuulemma ihan joka 
työmaalla näin tapahdu. Meillä välite-
tään työntekijöistä.” ●

 

VOI HYVIN
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TEKSTI HARRI PUHAKAINEN KUVAT MATTI HAUTALAHTI

Törnävän S-marketin 
marketpäällikkö Milla 
Isoniemi ja Kosken-
korvan S-marketin 
apulaispäällikkö Armi 
Kitti siirtyivät pitkän 
asiakaspalvelu-uran 
jälkeen päällikkötehtäviin.

E epeen kaikkien S-market-
tien päälliköt ja apulais-
päälliköt osallistuvat Arjen 
toiminnan johtamisen toi-
mintamallin -koulutukseen 

vuoden 2022 aikana. 
Törnävän S-marketin marketpäällikkö 

Milla Isoniemi on pitkän linjan eepee-
läinen.

– Joulukuussa tulee 20 vuotta täyteen 
Eepeellä ja olen ollut monessa S-mar-
ketissa rivimiehenä.  Helmikuussa tulee 
kaksi vuotta täyteen päällikkönä, ja apu-
laispäällikkönä olin sitten jonkin verran 
ennen tuon päällikköpestin alkua.

Isoniemi on nähnyt urallaan erilaisia 
päälliköitä ja erilaisia työyhteisöjä.

– Olen saanut seurata hyvin erilaisia 
päällikköjä, ja siitä ollut valtavasti hyötyä 
omaan päällikön rooliin. Olen saanut 
poimittua erilaisilta päälliköiltä parhaita 
ominaisuuksia ja muodostaa niistä oman 
toimintamallini ja roolini.

PÄÄLLIKÖLLÄ ON MYÖS MURHEITA
Varsinaisesti Isoniemi ei halua päällik-
kötyön ”huonoja” puolia luetella, mutta 
tivattaessa kertoo, mitä rooliin kuuluu.

– Työt eivät välttämättä lopu, kun 
lähtee töistä. Illalla voi tulla puhelu, että 
kaupalla on jotakin häslinkiä menossa tai 
yöllä soitetaan, että ei pääse töihin sairas-
tumisen vuoksi. Ja sitten pitää selvittää 
saadaanko joku henkilö poissaolijaa 
tuuraamaan.

Päällikkötyön hyvistä puolista yksi 
parhaita on työn vaihtuvuus.

– Siinä on koko ajan muutoksessa mu-
kana ja pääsee vaikuttamaan sekä hyviin 
että huonoihin asioihin.

Arjen toiminnan johtamisen toi-
mintamalli -koulutus on herättänyt 
Isoniemen ajattelemaan uudella ja eri 
tavalla, vaikka hän on ollut alalla kauan.

– Koulutus on avannut paljon silmiä. 
Minä löysin keinon muuttaa meidän 
yksikön arkea, pieniä asioita, työkorttien 
muutosta ja oman ajanhallintaa sekä 
työvuorojen muutoksia. Se sama ei toimi 
kaikissa yksiköissä, mutta täytyy uskaltaa 
kokeilla ja täytyy uskaltaa katsoa myös 
peiliin.

– Kaikkia ei voi miellyttää ja siksi 
täytyy olla valmis ottamaan vastaan 
muutoksen tuomaa palautetta ja kestää 
se. Seistä päätöstensä ja tekemisiensä 
takana, vaikka se tuntuisi aluksi pahalta, 
Isoniemi vakuuttaa iloisena.

URALLA ETEENPÄIN
Koskenkorvalla asuva Armi Kitti aloitti 
työt Eepeellä, Koskenkorvan S-marketissa 
vuonna 2005.

– Olen aina halunnut oppia uutta ja 
olen ollut valmis ottamaan vastuuta työs-
säni ja olen kiitollinen, että sitä on myös 
minulle annettu.

– Tämä oli siinä mielessä luonteva 
askel eteenpäin. Olen tyytyväinen nykyi-
seen työnkuvaani ja sen tuomiin uusiin 
haasteisiin.

Kitti työskentelee parhaillaan kol-
mannen päällikön alaisuudessa. Nyt kun 
hän itse toimii esihenkilön roolissa, on 
työntekijöiden viihtyvyys hänelle yksi 
tärkeimmistä asioista.

– Minulle on tärkeää, että työyhteisö 
voi hyvin. Hyvinvoivaan työyhteisöön 
kuuluu avoin keskustelukulttuuri ja 
vaikeistakin asioista pitää voida ja niistä 
saa puhua. Näiden lisäksi pidän tärkeänä, 
että tietoa ja opittuja asioita jaetaan ak-
tiivisesti työkaverille. Kun tiedetään mitä 
tehdään ja miksi, lisää se motivaatiota ja 
mielekkyyttä työhön.

INNOSTAVA KOULUTUS
Vuoden verran apulaispäällikkönä toimi-
nut Kitti pitää arjen toiminnan johtamis-
koulutusta erittäin hyödyllisenä.

– Koulutuksen aikana olen saanut 
ideoita toiminnan kehittämiseksi, jotta 
työ sujuisi entistä paremmin.

Kerralla oikein tekeminen vaatii Kitin 
mukaan erityisesti työntekijöiden hyvän 
ja perusteellisen perehdytyksen.

– Meillä on paljon vaihtuvuutta 
ja nuoria, jotka ovat juuri aloittaneet 
työelämän. Erityisesti siksi perehdyttämi-
seen täytyy varata riittävästi aikaa.

Kitti odottaa mielenkiinnolla koulu-
tuksen lähipäiviä. 

– Olen saanut koulutuksen myötä 
paljon uusia työkaluja arjen paremman 
toimivuuden tueksi. On ollut mukava 
kuulla myös muiden yksiköiden näkökul-
mia ja toimintatapoja. Niistä saa monesti 
hyviä vinkkejä, joita voi kokeilla myös 
omassa yksikössä. ●

Lisää 
vastuuta 
haluttaessa

TEKSTI HARRI PUHAKAINEN 
KUVAT ELENA MIKKILÄ JA 
MATTI HAUTALAHTI

KOULUTUS

”ON TÄRKEÄÄ, 
ETTÄ TYÖYHTEISÖ 

VOI HYVIN.”
Armi Kitti

 ”TÄYTYY USKALTAA 
KOKEILLA JA KATSOA 

MYÖS PEILIIN.”
Milla Isoniemi
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AJANKOHTAISTA

E telä-Pohjanmaan Osuus-
kaupan kaksi seinäjoke-
laista päällikköä saivat 
syyskuussa valtakunnalliset 
Ässäpäällikkö-tunnustukset 

erinomaisista suorituksista tehtävissään. 
Kriteereinä valinnassa olivat asiakastyyty-
väisyys, useamman vuoden tuloksellinen 
toiminta, työyhteisön johtaminen, henki-
löstön hyvinvointi sekä oman yksikön ja 
ketjutoiminnan menestyksellinen toteutta-
minen ja kehittäminen. 

Ässäpäällikkö-tunnuksen sai yhteensä 
19 S-ryhmän yritysten päällikköä ympäri 
Suomen. 

ESIMERKKINÄ MYYMÄLÄN ARJESSA
Saana Luotola toimii marketpäällikkönä 
Seinäjoella S-market Pajuluomalla. 

– Kyllä tieto tunnustuksen saamisesta 
tuli yllätyksenä. Tuntuu tosi hienolta, 
että työnantaja arvostaa tekemääni työtä, 
Luotola kuvailee. 

Hän lähettää kiitokset S-market 
Pajuluoman henkilökunnalle, joka on 
mahdollistanut onnistumisen työssä, 
sekä työnantajalle luottamuksesta, jota 
saatu tunnustus osoittaa.

Luotola on työskennellyt 27 vuotta 
marketkaupan puolella. Hän tuli alalle 
suoraan koulun penkiltä. Työkoke-
muksen karttuessa vastuu lisääntyi ja 
vuosien saatossa Luotolasta tuli market-
päällikkö. Pajuluoman S-markettiin hän 
siirtyi vuonna 2019 marketin avaudut-
tua.  

– Olen mukana kaikissa myymälän 
töissä. Tykkään johtaa edestäpäin ja 
tehdä samoja töitä kuin myyjätkin. 
Itselleni on tärkeää, että saan touhuta. 
En ole konttorissa istuja -tyyppiä, Luotola 
naurahtaa. 

Ässäpäällikkö-tunnustuksessa Luotola 
sai kehuja tavastansa johtaa ja valmentaa 
henkilökuntaansa. Hänen johdossaan 
Pajuluoman S-market on asiakastyytyväi-

Eepeen alueen 
Ässäpäällikköt

Marketpäällikkö 
Saana Luotola ja 
ravintolapäällikkö 
Joonas Uitto saivat 
arvostetut tunnus- 
tukset päällikkö-
päivillä Oulussa.

syydessä huippua ja työtyytyväisyydessä 
erinomainen. Luotola sai myös kiitosta 
antamastaan avusta muiden yksiköiden 
hevi- ja kassakouluttajana. 

VALMENNUSTA YMPÄRI SUOMEN
Valinta Ässäpäälliköksi oli upea koke-
mus myös Seinäjoen Amarillon ravinto-
lapäällikkö Joonas Uitolle. Hän kertoo 
ajatelleensa vuonna 2012 ensimmäisillä 
S-ryhmän päällikköpäivillään, että jo-
nain päivänä hän haluaisi seistä lavalla 
yhtenä tunnustuksen saajista. Nyt se 
tavoite toteutui. 

– Tieto valinnasta veti sanattomaksi. 
Iso kiitos kuuluu ympärillä oleville ih-
misille, joiden kanssa on onnistumisten 
lisäksi uskallettu myös epäonnistua. Ja 
voittava tiimi mahdollistaa myös täl-
laisen henkilökohtaisen tunnustuksen, 
Uitto kuvailee. 

S-ryhmän palveluksessa hän aloitti 
uransa yökerho Karmasta vuonna 2007. 

TEKSTI HANNA HATTAR 
KUVAT SAMI PELTONIEMI

Mikä Ässäpäällikkö?
 Ässäpäälliköiksi valitaan 
erityisen ansioituneita 
päälliköitä S-ryhmän 
yrityksistä. Tunnustuksen 
saajat julkistetaan valta-
kunnallisilla S-ryhmän 
Päällikköpäivillä, joita järjes-
tetään joka toinen vuosi. Tänä 
vuonna S-Päällikköpäivät 
järjestettiin Oulussa 3.9. 

S-market Pajuluoman 
marketpäällikkö Saana 
Luotola saa Ässäpäällikkö-
tunnustuksessa kiitosta 
siitä, että hän kulkee 
arjessa alaistensa vierellä 
ja neuvoo sekä opastaa.

Joonas Uitto toimii 
ravintola päällikkönä 
Seinäjoen Amarillossa. 
Tunnustuksessa häntä 
kiitetään tarttumisesta 
tehtävään kuin tehtävään 
tilanteen niin vaatiessa.

Alkuun kokeiluna alkaneet baariapu-
laisen tehtävät jatkuivat baarimikon 
töihin, joista Uitto eteni vuoropäälli-
köksi. Sittemmin hänestä tuli Karman 
ravintolapäällikkö. Vuonna 2015 Uitto 
aloitti työt ravintolapäällikkönä Ama-
rillossa.

– Teen monipuolisesti erilaisia 
tehtäviä. Seinäjoen Amarillon lisäksi 
olen mukana ketjun juomatuotekehityk-
sessä. Olen ollut myös valmentamassa 
noin 15 Amarillo-uudistuksessa ympäri 
Suomen. 

Ässäpäällikkö-valinnassa Joo-
nas Uitto sai kiitosta heittäytyvästä 
esimerkistään johtaa palvelua lattiata-
solla ja henkilökunnan kannustuksesta 
ylittää itsensä. Toiminnallaan Uitto on 
auttanut koko toimialaa onnistumaan 
tavoitteissaan. Luotettavana päällikkö-
nä hän on uskaltanut tuoda kekseliäitä 
ratkaisuehdotuksiaan yksikön muuttu-
vissa haasteissa. ●

On n e a 

S a a n a l l e ja J oon a ksel l e 

t e ke m ä st ä n n e 

l oi s t a vas t a t y öst ä !
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TEKSTI JA KUVA  HANNELE NORJA

P roAgrian yhdessä S-ryh-
män, alueosuuskauppo-
jen ja LähiTapiolan kanssa 
järjestämä Tulevaisuusval-
mennus alkaa ensimmäis-

tä kertaa Etelä-Pohjanmaalla. Etelä-Suo-
messa 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-Poh-
janmaalta toteaa.

Valmennuksessa tulee olemaan 
kouluttajia ProAgrian lisäksi S-ryhmästä, 
LähiTapiolasta kuin myös 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 
kuluttajien käyttäytymisestä jalkaute-

Tulevaisuusvalmennus tarjoaa maatilayrittäjille eväitä 
tulevaisuuteen.  

taan tiloille, pystytään tulevaisuuden 
strategioita tekemään entistä tarkemmin, 
Perälä lisää.

Vakuutuspuoli taas tietää riskienhal-
linnan lisäksi keinoista vahinkojen ja 
tapaturmien 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 
saataisiin sidottua peltomaahan.

– Realistinen tavoite on, että hiilidi-
oksidia saataisiin sidottua ilmastosopi-
muksen mukainen määrä, noin 600 kiloa 
hehtaaria kohti. 

Ilmastoasioiden lisäksi tuottajia kurit-
taa tällä hetkellä kustannusten nousu.

Laihialainen Perttu Perälä ja jalasjärveläinen 
Tuomas Pennala ovat ProAgrian kasvintuotannon 
asiantuntijoita, mutta myös maatilayrittäjiä. Mo-

lemmilla tuotantosuuntana on kasvinviljely.
– Väittäisin, että viime vuosina kahvipöytäkeskusteluja 

on käyty entistä enemmän suomalaisesta maataloudesta - 
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 kerääjäkasvi-
en käyttöä on tehostettu.

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

He haluavat pitää suomalaisen ruoantuotannon elossa 
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 pienten 
yrittäjien ongelmakohdista ja viestin viemisestä eteen-
päin asiakaskunnille eli S-ryhmälle ja lopulta kulutta-
jille. 

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?

– Tulevaisuusvalmennus antaa 
mahdollisuuksia maan kasvukunnon 
parantamiseksi ja edelleen satotasojen 
nostamiseksi, samalla kun viljelyn pa-
noskäyttöä viilataan tarpeenmukaiseksi, 
Pennala vakuuttaa.

Miehet tietävät Tulevaisuusvalmen-
nuksen tarjoavan monipuolista tietotai-
toa ja konkreettisia toimenpiteitä.

– Valmennuksista saa monipuolisesti 
eväitä oman tilan toiminnan kehittämi-
sen tueksi, Pennala lisää. ●

”VALMENNUKSISTA SAA 
MONI PUOLISESTI EVÄITÄ 
OMAN TILAN TOIMINNAN 
KEHITTÄMISEN TUEKSI.”

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.

 Lue lisää: proagria.fi/tulevaisuusvalmennus

Perttu Perälä ja Tuomas 
Pennala valmentavat 
yrittäjiä Tulevaisuus-
valmennuksessa, joka 
alkaa tammikuussa 2023.

AJANKOHTAISTA
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LAHJAVINKIT

V aikka parhaat valikoimat lahjoille 
avautuvat heti joulumyynnin alet-
tua, riittää liikkeessä ideoita myös 
viime hetken ostoksille. Kiistat-
tomasti varmimpia valintoja pu-

kinpussiin ovat tuoksut. Niistä löytyy mieleisiä niin 
naisille kuin miehille. 

– Prada teki loppukesästä ison tuoksulanseerauk-
sen, Paradoxen. Siitä moni on kiinnostunut. Tuoksu 
on hyvin raikas, kukkainen ja pehmeä, ja se sopii 
kaikenikäisille, kertoo Emotion Seinäjoen kosmeto-
logi ja myyjä Ennaleea Etula. 

Toinen naisten tuoksu-uutuus on Yves Saint Lau-
rentin Libre Le Parfume, joka sopii erityisesti joulun 
ja uudenvuoden juhliin. Tuoksu on sahraminen, hu-
najainen ja makea. Lancomen Miracle on tuoksuista 
kestosuosikki, joka joulun lahjapakkauksessa on 
myynnissä yhdessä suihkugeelin ja vartalovoiteen 
kanssa.

– Tuoksujen kohdalla puhutaan kerrostamisesta, 
jossa voiteella saadaan tuotua tuoksulle kestävyyttä. 
Tuoksusta tulee esiin myös uusia puolia, kun alla on 
saman pohjan vartalovoide, Etula opastaa. 

ARMANIN CODESTA UUTUUSTUOKSU
Miesten tuoksuissa uutuustuote on Armanin Coden 
PARFUM. Aikaisemmin tuoksusta oli myynnissä 
Eau de Toilette ja Eau de Parfum -versiot. Code on 
tuoksultaan metsäisen aromaattinen, maskuliininen 
ja hienostuneen viettelevä. Joulupakkaus sisältää 
kaksi eri kokoista tuoksua ja body shampoon. Etula 
suosittelee uutuustuoksua noin 30–40-vuotiaille 
miehille. 

Nuorelle aikuiselle sopii myös toinen miesten 
tuoksu-uutuus, Calvin Kleinin Defy. 

– Tuoksu on Armanin tuoksua raikkaampi, kuten 
Calvin Kleinin tuoksut yleensä ovat. Siinä on vivah-
teita sitruksesta.  

YLELLISIÄ LAHJAPAKKAUKSIA ODOTETAAN
Ihonhoitotuotteet ovat helppo lahjavaihtoehto. Niis-
tä on tarjolla monenlaista pakkausta. Hinta tekee 
pakkauksista houkuttelevia, sillä yhdessä myytävinä 
tuotteiden hinnat ovat huomattavasti yksittäisiä 
tuotteita edullisempia. Tämän moni myös tietää. 

– Tiettyjä lahjapakkauksia odotetaan ja ne han-
kitaan heti, kun pakkaukset tulevat myyntiin. Yksi 

Tuoksu 
toimii    aina
Joulua edeltävät viikot ovat Emotion 
Seinäjoelle vuoden kiireisintä aikaa. 
Eniten lahjoiksi ostetaan tuoksuja, 
mutta menekkiä riittää myös ihonhoito- 
ja kylpytuotteille. 

TEKSTI HANNA HATTAR KUVAT SAMI PELTONIEMI 

Miesten tuoksuissa uutuus 
on Armanin Coden PARFUM.

Ylellisiä, monien tuotteiden 
lahjapakkauksia odotetaan 
ja niiden myynti käykin 
kuumana heti tuotteiden 
tultua myyntiin. 

SUIHKUGEELIT, KÄSISAIPPUAT 
JA KYLPYTUOTTEET OVAT KÄYTTÖÖN 
TULEVIA TUOTTEITA, JOISTA 
SAA EDULLISESTI HYVÄN LAHJAN. 

sellainen on esimerkiksi Estée Lauderin Blockbuster 
-lahjapakkaus, jonka 11 meikki- ja ihonhoitotuo-
tetta sekä laukku tekevät lahjasta ihanan ylellisen, 
Etula vinkkaa.  

Suosittuja ja helppoja lahjoja ovat myös suih-
kugeelit ja käsisaippuat sekä kylpytuotteet. Niistä 
Emotionissa on tarjolla monia houkuttelevan näköi-
siä valmiita pakkauksia edullisella hinnalla. 

– Suihkugeelejä ja käsisaippuoita tarvitaan aina. 
Näistä lahjansaaja myös yleensä aina pitää.

Jouluaaton kynnyksellä kaikkein suosituimmat 
tuotteet saattavat olla jo loppuunmyytyjä. 

– Varmimmin tuotteita saa, kun on ajoissa 
asialla. Pyrimme pitämään varastot täynnä, mutta 
joitakin jouluksi tulleita pakkauksia ei vain saa 
määräänsä enempää, Etula tietää kokemuksesta. 

Yhdeksi hyväksi joululahjaksi hän nostaa esiin 
Emotion-lahjakortin, joka on mahdollista ostaa 
paitsi myymälän tuotteille, nyt myös studiopalve-
luille. Emotionissa tehtäviä palveluja ovat esimer-
kiksi ripsien ja kulmien kestovärjäys, meikkaus tai 
vaikka ihokonsultaatio, joka on uusin palveluvaih-
toehdoista. 

– Lahjakortti on voimassa puoli vuotta. Se on 
monille hyvin mieluinen lahja. Meillä tehtävien 
palvelujen yhteydessä tuotteista saa myös kivan 
suuruisen alennuksen. ● Yksi suosituista pakkauksista on Estée Lauderin Blockbuster.

Yksi parhais ta
viime hetken  
lahjavikeistä

 

Pradan uutta 
tuoksua Paradoxea on 

lahjapakkauk sessa kahta eri 
kokoa. Pienempi pulloista on 

matkakokoinen ja mahtuu 
hyvin käsilaukkuun. 
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+12,5 % 

Joulumieli vauhdittaa kauppaa 
ja ravintoloita

TAMMI–LOKAKUU 2022

MYYNTI JA TUOTOT TOIMIALOITTAIN
Vertailuprosentti viittaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Ruoan inflaatio, sähkön säästäminen ja kohonneet korot eivät onneksi näytä 
juurikaan vaikuttavan ihmisten joulumieliin. Pikkujoulusesongista on tulossa 
lähes yhtä vilkas kuin ennen koronaa vuonna 2019. Kaupallinen johtaja Jari Palo 
ja toimialajohtaja Juhamatti Aronen valottivat jouluisia näkymiä Eepeeläiselle. 

Seuraavan parin vuoden haasteena on löytää uusia 
toimintatapoja, joiden avulla kaikki voittavat. Jo-
kaisen eepeeläisen kuuluu saada tarpeisiinsa sopiva 

toimeentulo, mikä tarkoittaa riittävästi työtunteja. Se on-
nistuu työskentelemällä eri toimipaikoissa ja jopa yli toimi-
alarajojen. 

 Kun toimimme näin, pystymme turvaamaan henki-
lökunnan riittävyyden työvoimapulan ja sairauslomien 
aikana koko toimialueella. Liikkuvasta työvoimasta seuraa 
myös se hyvä juttu, että samalla vahvistuu eepeeläisten 
osaaminen.

 Monitoimialayrityksenä meillä on mahdollisuus kehit-
tää eteläpohjalaisille ja ruotsinkielisen rannikon asukkaille 
kauppakeskittymä, jossa digitaaliset ratkaisut, perinteik-
käät arvot ja asiakaslähtöinen asenne luovat voittamatto-
man palvelukokemuksen.

 Yhdessä kaikki voittavat, mutta työn tekevät yksilöt. 
Sinä, minä ja reilu 1200 muuta eepeeläistä, tässä on meille 
hyvää haastetta 120-juhlavuoden jokaiselle päivälle.

 Kiitän kaikkia ensimmäisestä Eepee-vuodestani ja 
toivotan sydämellistä joulua.

+8,8 % +28,3 %  +38,4% +5,9%

Marketkauppa Liikennekauppa Matkailu- ja  
ravitsemiskauppa

Autokauppa 

Koko konserni 

477,4 M€363,6 M€ 85,5  M€ 16,0  M€ 10,7M€

Yhdessä kaikki 
voittavat

KAUPPA KUULUU JOKA PITÄJÄÄN
MARKETKAUPASSA NÄKYY, että ihmiset 
haluavat panostaa vuoden viimeiseen juhla-
kauteen. Joulukaupasta odotetaan kohtuul-
lisen vilkasta, tosin jouluvalojen myynti 
notkahti hieman aiemmista vuosista. 

Eepeelle on tärkeää, että päivittäis-
kaupan palvelut säilyvät toimialueen 
joka pitäjässä. Toimipaikkaverkosto 
on kattava ja kasvava, marraskuussa 
avattiin Seinäjoen kymmenes S-market 
Simunaan. Vuodenvaihteessa alkavat 
Peräseinäjoen S-marketin uudistustyöt, 
ja ensi vuoden puolella ovat vuorossa 
Jurvan ja Kristiinankaupungin S-marketit. 
Lisäksi on suunnitteilla muutaman muun 
toimipaikan uudistusprojektit.

Nykytilanteessa on erityisen tärkeää 
satsata henkilöstön osaamiseen ja 
kehittämiseen. Meillä käynnissä oleva 
Arjen toiminnan johtamisen koulutus 
päälliköille ja apulaispäälliköille vahvistaa 
kykyämme kohdata tulevaisuuden 
kaupan haasteet. Kannustamme henki-
löstöä aktiiviseen kouluttautumiseen 
ja työkiertoon, joka on hyvä tapa oppia 
uutta työn ohessa.

Vuoden 2023 näkymät ovat epävarmat, 
näin heikossa taloustilanteessa ei ole 
eletty vuosikymmeniin. Yhteistyöllä, 
toisiamme tukien ja muuttuviin tilanteisiin 
reagoiden pystymme tuottamaan laaduk-
kaita kaupan palveluita myös jatkossa. 

JOULUPÖYTÄPIIKKI 
PIRISTÄÄ LOPPUVUOTTA
LIIKENNEMYYMÄLÄ- JA POLTTONESTE-
KAUPAN vuosi on sujunut myötätuulessa. 
ABC-liikenneasemien loppuvuoteen tuo 
mukavan piristysruiskeen joulupöytä 
runsaine antimineen, sitä hyödyntävät 
myös monet firmat joululounaillaan.

Polttonestekaupassa erityisesti 
polttoöljyissä on tehty huippumyynti 
myös valtakunnallisesti. Tähän on 
vaikuttanut sekä lisäresurssointi että 
markkinoinnin lisääminen.

ABC Carwash Kauhajoen uudistettu 
pesuyksikkö mahdollistaa laajimman 
mahdollisen pesuvalikoiman asiak-
kaiden tarpeiden mukaisesti ja siellä on 
mahdollista maksaa myös ABC-mobiilin 
kautta. Eepeellä on miehitetty Pesukatu 
Hyllykalliolla ja ABC Carwash Teuvalla. 
Suunnitteilla on tulevaisuudessa 
perustaa lisää ABC Carwash-yksiköitä.

ISOT TILAISUUDET 
TUOVAT VIPINÄÄ
MATKAILU- JA RAVITSEMISKAUPAN 
loppuvuosi näyttää oikein mukavalta, 
sillä pikkujoulun juhlijat ovat palanneet 
ravintoloihin yhtä runsaslukuisina kuin 
ennen koronaa. On ollut ilo huomata, 
että kokouksia ja suuriakin tilaisuuksia 
järjestetään liki entiseen malliin. Se tuo 
varauksia myös hotelleihin.

Alaa vaivaavaa työvoimapulaa vastaan 
on Eepeellä valttina se, että kaikki 
ravintolamme sijaitsevat lähellä toisiaan. 
Yhteistyö eri toimipaikkojen kesken pelaa 
hyvin, esimerkiksi sairaustapauksissa 
löytyy usein tuuraaja toisesta yksiköstä. 
Liikkuvuus eri toimipaikkojen välillä on 
tärkeä vahvuustekijä.

Eepee Trainee -valmennusohjelma 
vuoropäälliköille ja palveluvastaaville sekä 
sellaisiksi haluaville on edennyt puoli-
väliin. Valmennus on Eepeen merkittävä 
panostus myös tulevaisuuteen.

Kun katsoo vuoden 2023 hotellien 
varaustilannetta, niin näkymät ovat oikein 
hyvät. Seinäjoella järjestetään useita 
suurtapahtumia ja lisäksi tulevat Eepeen 
omat 120-vuotisjuhlallisuudet monine 
ohjelmineen.

ESS AUTOTALO 
PALASI NORMIAIKAAN
AUTOKAUPASSA VOIDAAN vihdoin 
huokaista helpotuksesta, sillä koko 
vuoden kestäneet uudistustyöt päättyvät 
joulukuun loppupuolella. Uusi rengasho-
telli täydentää hienosti palveluvalikoimaa: 
nyt voimme tarjota renkaiden kausisäily-
tyksen kaikille sitä haluaville.

Uusien autojen saatavuutta hidastaa 
komponenttipula. Onneksi meillä on hyvä 
vaihtoautovalikoima, sieltä ovat monet 
löytäneet itselleen sopivan ajoneuvon. ●

LUKUJEN TAKANA

U tmaningen för de kommande åren är att hitta nya 
verksamhetsformer som gör att alla vinner. Varje 
eepeemedarbetare bör få en inkomst som motsvarar 

hens behov, vilket betyder tillräckligt med arbetstimmar. Det 
lyckas man med genom att arbeta på olika verksamhetsstäl-
len och till och med över branschgränserna. 

 Genom att arbeta på ett sådant sätt kan vi se till att vi har 
tillräckligt med personal under sjukledigheter och vid brist 
på arbetskraft inom hela verksamhetsområdet. En annan bra 
sak med mobil arbetskraft är att eepeemedarbetarnas kompe-
tens samtidigt stärks.

 Som ett företag som verkar i många branscher har vi en 
möjlighet att skapa en butikskoncentration för sydösterbott-
ningarna och de svenskspråkiga invånarna i kustområdet, i 
vilken digitala lösningar, traditionella värden och en kund-
centrerad attityd skapar en oslagbar serviceupplevelse.

 Tillsammans vinner vi alla, men det är individerna som 
gör arbetet. Du, jag och drygt 1200 andra eepeemedarbe-
tare, det här är en bra utmaning för oss under varje dag av 
120-årsjubileumsåret.

 Jag tackar alla för mitt första Eepee-år och önskar alla en 
riktigt god jul.

Henrik Karvonen

toimitusjohtaja / verkställande direktör

Tillsammans 
vinner vi alla
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KAIKKIEN
AUTOMERKKIEN
HUOLLOT SEKÄ VARAOSAT
HENKILÖKUNTAHINTAAN

Ess Katsastus palvelee ma-pe 9-17
Puh. 010 76 49100*

Määräaikaiskatsastus 
henkilökuntahintaan
Eepeeläisille 25€

Sis. pakokaasutestit (kevyt kalusto alle 3500 kg).
Etu voimassa toistaiseksi.

Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot

LISÄKSI
BONUKSET PÄÄLLE!

ESS AUTOTALO ON OSA LAADUKASTA BOSCH CAR SERVICE -KETJUA

LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio) 
Automyynti ma-pe 9-18, la 10-15 • Puh. 010 76 49000 
S-Etuhuolto ma-pe 8-17, la 9-14 • Puh. 010 76 49040  
Ess Katsastus puh. 010 76 49100
(*puhelun hinta 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

essautotaloAMARILLOSEINAJOKI

MYYNTI HUOLTO KATSASTUS SEINÄJOKI

www.essautotalo.fi


