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Nimityksiä

Yhdessä tehden
Luin juuri Ajatuksia työelämästä -blogia pitävän Marissa
Lehtosen kirjoituksen siitä, miten jokaisen työpanos yrityksessä
on tärkeä. Yhtäkään tehtävää ei ole syytä nostaa jalustalle,
jokaiselle kuuluu kiitos tehdystä hyvästä työstä. Tämä vaatii
meiltä kaikilta arvostusta toisia kohtaan ja yhteisen näkemyksen siitä, että tulosta tehdään yhdessä. Siis keskenään, ei yksin
paahtaen, vaan kirjaimellisesti yhdessä.
Meillä tämä osataan – ja osaamisemme on huomattu
myös valtakunnallisesti. Saimme helmikuussa vastaanottaa tunnustuksen yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista.
Yhteistyö ja arvostus punnitaan kuitenkin
päivittäin, arkisissa kohtaamisissa - työtovereiden
kesken, asiakkaiden kanssa, yhteyksissä osuuskauppamme sisällä ja yhteydenpidossa yhteistyökumppaneihin. Katsotaan ympärillemme: vaikka
jokaisen työpanosta arvostammekin, muistammeko sanoa sen tarpeeksi usein ääneen?
Ei jätetä arvostusta arvailun varaan vaan
sanotaan suoraan kiitos.
Tehdään tästä hyvä vuosi.
Tehdään se yhdessä.

MARKETKAUPPA
Jussi Järvinen on nimitetty marketkaupan
toimialalla ryhmäpäälliköksi 1. toukokuuta
alkaen. Hänen vastuualueeseensa
kuuluvat S-marketit Alahärmä, Ylihärmä,
Kortesjärvi ja Kauhava. Jussi jatkaa uusien
tehtäviensä ohella Eepeen marketkaupan
tilaustoiminnan kehittämistä.
Samalla S-marketit Jouppi ja Kauppakeskus
Lehtinen siirtyvät Ari Matikaisen
vastuualueeseen Kari Lehtivuoren
vastuualueelta.
LIIKENNEMYYMÄLÄKAUPPA
Juho Tuomaala on nimitetty 1.12.2015
alkaen ABC CarWash Hyllykallion
palveluvastaavaksi.
Jenna Rintamäki on nimitetty
1. tammikuuta alkaen ABC Seinäjoen
palvelupäälliköksi.
MAATALOUS-RAUTAKAUPPA

Limylle
Eteläpohjalainen
Murreteko
-palkinto

E

telä-Pohjanmaan Murreseura Krannit ry
palkitsi Eepeen liikennemyymälätoimialan
eteläpohjalaisen murteen ansiokkaasta
käytöstä markkinoinnissa Vuoden 2015
Eteläpohjalainen Murreteko -kunniakirjalla.
Vuonna 1997 perustettu Murreseura Krannit
toimii eteläpohjalaisen puhutun ja kirjoitetun
murteen tallentajana ja säilyttäjänä pyrkien
edistämään murteen käyttöä laaja-alaisesti.

Krannien Jorma Aro, Silja Vauhkonen ja Antti Välimäki luovuttivat kunniakirjan Eepeen
Heli Backille ja Mikko Lakaniemelle.

Matti Kujala on nimitetty 22. helmikuuta
alkaen Ylistaron Eepee Agrin päälliköksi.
Tätä ennen hän on työskennellyt
Puolustusvoimien palveluksessa.
Kalevi Sivula on nimitetty 7. maaliskuuta
alkaen S-rauta Alajärven päälliköksi.
Hän on aiemmin työskennellyt
mm. maatalouskaupan rahoitus- ja
kirjanpidon tehtävissä.
AUTOKAUPPA
Juhani Lauttamus on nimitetty Ess Autotalon
tiloissa aloittavan Ess Katsastuksen
vastuukatsastajaksi. Juhani on toiminut
aikaisemmin katsastajana A-Katsastus
Joupissa. Eepeessä Juhani aloitti
tehtävässään 14.3.2016.

Pystykoski-Sopanen
Eepeen hallitukseen
Kiitos!
Kiitän Eepeeläisiä yhteisistä työvuosista
ja muistamisista siirtyessäni maaliskuun
alusta vapaaherran päiville.
Tauno Ikola

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvosto on valinnut
Eepeen hallitukseen uudeksi jäseneksi Pirjo Pystykoski-Sopasen.
Pystykoski-Sopanen on Lennol Oy:n omistaja-toimitusjohtaja vuodesta
2000 lähtien sekä Alavuden Varjostin Oy:n toimitusjohtaja 2015 alkaen.
Hallituksen jäsenet Unto Kangas, Titta Luoma-Kohtala ja Hannu
Riihioja valittiin uudelleen vuodelle 2016.

Sankaritekoja
asiakkaan hyväksi
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Seinäjoen Original Sokos Hotel Lakeus
ja Original Sokos Hotel Vaakuna
palkittiin marraskuussa 2015 koko
maan Original hotellien parhaista
sankariteoista. Palkinnon perusteena on
asiakkaan huomioiminen ja sydämellinen
vieraanvaraisuus, aito Original-asenne.
– Erityisesti sydäntäni lämmitti se
heittäytyminen ja loistava tilannetaju,
jota sankarinne osoittivat oikeassa
hetkessä asiakkaan hyväksi, kiittää
Jaana Matikainen SOK mara-ketjuohjauksesta.

Kultaa
palkkajahdissa
Eepeen S-Pankkipalvelupiste sijoittui
vuonna 2015 ykköseksi S-Pankin
valtakunnallisessa Palkkajahti-kilpailussa.
Onnittelut!
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tiimi

Heikki, Pauli, Marjut, Harri ja Juha

Kuin hyvin
öljytty kone
Helmikuun viimeisen
perjantain aamuna
hiihtolomaviikkoon
valmistautuva Seinäjoki
herää kinosten keskeltä.
Amerikassa olisi
kansallinen hätätila
tai vähintäänkin
vapaapäivä, mutta
Pohjanmaalla vain
kaivetaan autot
hangesta ja ajetaan
töihin.
KUVAT MATTI HAUTALAHTI

N

äin on tehnyt myös Ess
Autotalon väki. Heitä ei
ole talvi päässyt tälläkään
kertaa yllättämään, mutta
monet muut autoilijat se
taas tammikuussa yllätti.
– Ennätyspakkaset pelasivat kyllä
nyt Etuhuollon maaliin. En muista milloin meillä olisi viimeksi ollut näin monen viikon ruuhka, tuumii jälkimarkkinointipäällikkö Ari Harju.
Saman katon alla Hyllykalliolla yhteen hiileen puhaltaa yhteensä kaksikymmenpäinen automyynnin, huollon
ja tästä keväästä alkaen myös katsastuksen ammattilaisten tiimi. Avuntarpeessa olevan autoilijan kohtaavat yleensä
ensimmäisinä töiden vastaanotosta ja
varaosista asiakaspalvelutiskillä huolehtivat Jukka Nummi ja Vesa Pajula.

– Oleellista on kuunnella asiakasta
paitsi empaattisesti myös korva tarkkana, jotta saa ongittua esiin kaikki huollon kannalta tärkeät tiedot, ynnää Jukka.
Kiireinen kevät on ollut miehen mieleen.
– Tässä hommassa parasta on ongelmanratkaisu ja päivien palapelin rakentaminen siten, että paja pyörii ja asiakkaat pysyvät tyytyväisinä.
Asiakaspalvelun
kolmihenkisessä
tiimissä jokainen on moniosaaja, mutta
päävastuu varaosapuolesta on Vesalla.
– Minun suurin asiakkaani on tuossa
selkäni takana. Vastaan siitä, että huollolla on käytettävissään oikeat osat oikeaan aikaan. Vain Peugeotin varaosat
saadaan Suomesta, muut tilataan ulkomailta. Logistiikka tulliasioineen on välillä melkoista pyöritystä.

Jukka N. ja Vesa
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Automies on automies
myös vapaalla

Jukka M.

Arvaa kenen
eka auto?
1.

Punainen Chevy Van -84

2.

Vihreä BMW 320 -04

3.

Keltainen Ford Escort
-72

4.

Vauxhall Viva

5.

Peugeot 206

6.

Toyota 100 lava-auto

7.

Keltainen Toyota Starlet
-79

8.

Valkoinen Mazda 323
-89

9.

Valkoinen Opel Ascona
B -70, kilpa-auto

10.

Keltainen Opel Ascona
-72

11.

Vihreä Renault Megane

12.

Vihreä Opel Record 1,6
-72

13.

Keltainen Datsun 100A
-76

14.

Ruskea 99 Saab -76

15.

Punainen Volkswagen
Vento -96

16.

Joulukuusenvihreä 96
Saab -75

---

Kun yhteispeli töiden vastaanoton kanssa
toimii, sujuu mekaanikon työ jouhevasti.
– Tämä minun hommani on vähän kuin
lääkärin. Sillä erotuksella, että nämä peltipotilaat eivät osaa puhua. Kun asiakas on
tiskillä haastateltu tarkkaan, on vika helpompi paikallistaa, tiivistää diagnostiikkaasiantuntijana Autotalossa 15 vuotta työskennellyt Janne Nurmela.
Rallicrossia harrastavalle Jannelle Peugeotit ovat tuttuja jo 25 vuoden ajalta. Nyt
työn alla olevan ajopelin vika löytyi moottorin käyntinopeusanturin väärästä asennosta.
– Ikävä sanoa, mutta kun auton määräaikaishuollot oli tehty eri merkin liikkeessä, tämä oli jäänyt huomaamatta.
Parhaillaan sylinterinkannen tiivistettä
Peugeotiin vaihtavalla Heikki Kalliolla on
merkistä kokemusta jo 43 vuoden ajalta.
– Kyllä työ oli alalle 70-luvulla tullessani paljon raskaampaa. Nyt aikaa puolestaan kuluu sähköisiin mittauksiin, joita
saa joskus tehdä tuhottoman määrän, jotta
osataan tilata oikea varaosa.

Heikki L.

Mittausten parissa parasta aikaa puuhaava Reima Salo on puolestaan ollut alalla ja
talossa kolmisen vuotta.
– Jo ysiluokalla olin varma siitä, että autot
ovat minun juttuni. Ja vaikka olisi töissä ollut kuinka tiukka päivä, niin kyllä ruuvausinto taas illalla nousee, kun pääsee omien
projektien kimppuun. Juuri nyt pitäisi saada
Passat valmiiksi American Car Showhun.
Viereisellä paikalla uutta autoa noutokuntoon laittava Juha Riihimäki tunnustaa niin
ikään kuuluvansa niihin onnellisiin, jotka
ovat tehneet rakkaasta harrastuksesta myös
leipätyönsä.
– Hot Rodit ovat minun heiniäni, tällä

Janne

hetkellä työn alla on 30-luvun Ford.
Kolariautojen kunnostaminen on puolestaan Niko Lindholmin vapaa-ajanprojekti.
– Ratin taakse pujahdin jo 12-vuotiaana, kun pääsin isän mukana jäärata-ajoihin.
Viime huhtikuussa taloon tullut Jukka
Mäki tunnustaa rohkeasti muuttaneensa
kehä kolmosen sisäpuolelta Pohjanmaalle
rakkauden perässä.
– Tosin isän suku on kyllä täältä kotoisin. Hän omisti automaalaamon ja sitä
kautta uravalinta oli minulle aina aika
lailla itsestäänselvyys.
Koulutuskeskus Sedussa ajoneuvoasentajaksi opiskeleva Teemu Sippola on
Autotalossa harjoittelussa ja taitaa olla
poikkeus sääntöön: hän tunnustaa harrastavansa vapaa-ajallaan urheilua.
– Toki autojenkin kanssa pitää treenata, jotta saa tuntumaa ja kokemusta, hän
nauraa.

Reima

Siniset, keltaiset ja punaiset
Romutuspalkkiokampanjan 2015 vauhtiin potkaisema uusien autojen kauppa on
jatkunut virkeänä myös vuodenvaihteen
jälkeen.
– Hyvät kampanjat ja testimenestykset
herättävät autonostajien mielenkiinnon,
pohtii myyntipäällikkö Heikki Latvala.
Koko myyntitiimi on yhtä mieltä siitä,
että hyvän automyyjän on oltava kaupanahne.
– Työstään pitää tykätä, eikä kauppaa
saa pelätä. Pitää uskaltaa ehdottaa diilin
lyömistä lukkoon, tiivistää Latvala.
Liikaan itsevarmuuteen ei sen sijaan
saa koskaan sortua.

OIKEA RIVI: 1 Jukka N. 2 Vesa 3 Ari
4 Heikki K. 5 Reima 6 Juha R. 7 Niko
8 Jukka M. 9 Janne 10 Heikki L.
11 Marjut 12 Harri 13 Pauli
14 Juha Y. 15 Timo 16 Juhani.
Jani Kekola, Jesse Peltomäki ja Mika
Vuorela olivat jutuntekohetkellä lomilla
– heiltä voitte kysyä ensiautosta itse.
Tervetuloa Ess Autotaloon! 

Heikki K.
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Ari ja Juha R.

Niko

Teemu
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Oma kauppa

tehdään yhdessä
Eepee on yksi Suomen
innostavimmista työpaikoista.

Rennosti vaan, meidän pakeille
uskaltaa ajaa kuraisenkin kärryn!
Juhani ja Timo

– Ikinä ei voi päällepäin sanoa, kuka
on tosimielellä kaupoilla ja kuka tullut
renkaita potkimaan. Eikä hyvä myyjä koskaan erehdy olettamaan, muistuttaa Juha
Yliselä.
Harri Huhtalalla tosin on teoria, jonka
mukaan asiakkaat voi ryhmitellä kolmeen
eri väriin.
– Siniset ovat insinöörejä, jotka tulevat
ison teknistä nippelitietoa sisältävän paperipinon kanssa, sosiaaliset keltaiset tykkäävät keskustella ja pohtia. Punaiset puolestaan ovat kuumia ja valmiita lyömään
kaupat lukkoon vaikka siltä seisomalta.
Kun kemiat ovat kohdallaan ja värit harmoniassa tiskin molemmin puolin, ovat
asiakassuhteet pitkiä ja uskollisia.
– Hyvällä myyjällä on oma laaja verkosto ja asiakaskunta, tiivistää Pauli Puska.
Autosihteeri Marjut Lamminmäki ker-
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too, että asiakkaita ajatellen uudistuu myös
Ess Autotalon verkkopalvelu.
– Paransimme erityisesti yhteystietoosiota. Asiakkaat löytävät nyt oman luottomyyjänsäkin entistä helpommin.

Kuraisenakin kelpaa katsastukseen
Kevät tuo Autotaloon myös aivan uudet
kuviot, kun Ess Katsastus starttaa kahden
miehen voimin. Timo Kalliokoski innostui heti, kun kuuli mahdollisuudesta siirtyä uusiin tehtäviin.
– Täydensin ensin ammattitutkintoa,
menin sitten katsastusoppiin ja tein harjoittelun yhteistyökumppanin luona Kauhajoella.
Taloon vastapestattu Juhani Lauttamus
on tehnyt katsastustöitä tähän mennessä
kuutisen vuotta.
– Päivittäin asiakkaat muistelevat van-

hoja aikoja, miten piti pelätä, että auto
”pomppaa” katsastuksessa.
Ei enää. Kahden miehen katsastustiimi
vakuuttaa yhdestä suusta olevansa töissä
asiakasta varten.
– Rennosti vaan, ei tarvitse edes pestä
autoa paraatikuntoon, meidän pakeille uskaltaa ajaa kuraisenkin kärryn! •

E

epee palkittiin helmikuussa Helsingissä pidetyssä juhlaseminaarissa yhtenä Suomen innostavimmista
työpaikoista. Tunnustuksen myöntää tutkimus- ja konsultointiyritys Corporate Spirit toteuttamissaan henkilöstötutkimuksissa vuosittain parhaisiin tuloksiin
yltäneille yrityksille. Eepeen yhteistyökumppaneita he ovat olleet vuodesta 2011
alkaen.
– Vertailussa mukana oleviin henkilöstötutkimuksiin vastaa Suomessa lähes 100 000 työntekijää vuodessa. Eepeen
kanssa parhaan AAA-luokituksen saavuttaa vuosittain vain noin 6 prosenttia kaikista tutkimuksen toteuttaneista yrityksistä, summaa palkinnon vastaanottanut
henkilöstöjohtaja Tommi Suvisalmi.

Keskinäinen arvostus näkyy
Suomen innostavimpien työpaikkojen
henkilöstö on motivoitunutta ja työlleen
omistautunutta, ihmiset haluavat ja voivat tehdä parhaansa ja auttavat näin yritystä menestymään. Yritykset puolestaan
ovat satsanneet toiminnan kehittämiseen
kuuntelemalla henkilöstön näkemyksiä
yritykselle tärkeistä asioista.
– Eepeessä on panostettu perusasioihin: henkilöstön osaamiseen, esimiestyöhön ja työkyvyn ylläpitoon. Tämä näkyy
hyvien tulosten lisäksi siinä, että henkilökunta huolehtii työympäristöstään kuin
omasta yrityksestään, kiittää Suvisalmi.
Eepeen palveluksessa oli vuoden vaih-

tuessa 1 333 henkilöä eli vuoden 2015 aikana joukkoon liittyi 21 uutta eepeeläistä.
– Mottomme on: oma kauppa tehdään
yhdessä. Meillä kaikki arvostavat toistensa
työpanosta, välittävät ja huolehtivat omasta ja työkaverinkin työhyvinvoinnista.
Tämä näkyy yhteisöllisyytenä, joka heijastuu työtyytyväisyyden kautta myös asiakastyytyväisyyteen ja tuloksellisuuteen.

Tavoittelemisen arvoinen
Työpaikan innostavuudella on suuri merkitys paitsi nyt talossa työskenteleville,
myös uusien osaajien rekrytointiin perustuvalle tulevaisuuden menestykselle.
Henkilöstön kokema positiivinen työnantajakuva on työnhakijoille vaikuttava
viesti tavoittelemisen arvoisesta työpaikasta.
– Meitä arvostetaan työnantajana muun
muassa hyvän työilmapiirin, laadukkaan
esimiestyön ja henkilökunnan kouluttamisen ansiosta. Eepee tarjoaa henkilöstölleen nykyaikaisen ja kehittyvän työympäristön ison talon etuineen.
Suvisalmi haluaa vielä lopuksi onnitella kaikkia eepeeläisiä hienosta saavutuksesta ja kiittää lämpimästi sen eteen
yhdessä tehdystä työstä.
– Mutta me eepeeläiset emme koskaan
jää lepäämään laakereillamme. Kokonaistyytyväisyysluvun perusteella määritetty
kultamitalisija jäi meiltä tällä kertaa 4,7
pisteen päähän, pannaan ensi vuonna paremmaksi! •

Meillä kaikki
arvostavat toistensa
työpanosta, välittävät
ja huolehtivat omasta
ja työkaverinkin
työhyvinvoinnista.

Suomen
innostavimmat
työpaikat 2016
1. Suomalainen kirjakauppa (81,8)
2. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa (77,1)
3. Osuuskauppa Arina (75,8)

innostavimmat.fi
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Miia Mäkisen
voittamassa kisassa
toiseksi tuli Emilia
Koskiniemi Tampereelta
ja kolmanneksi Henna
Siippainen Kuopiosta.

Eepee Agri uudistuu
Eepeen maatalouskauppa
aloitti uuden vuoden
uudella nimellä. Maatalousasiakkaita palvellaan
entiseen tapaan kattavalla
verkostolla ja ajantasaisella
asiantuntemuksella nyt
Eepee Agri -brändin alla.
KUVA MATTI HAUTALAHTI

Matti Vainionpää esittelee
eepeeagri.fi -verkkopalvelua,
josta oleellinen tieto
aukioloajoista, yhteystiedoista
ja tuotteista löytyy helposti.
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V

anha Agrimarket-nimi poistui käytöstä tammikuussa,
kun SOK luopui maatalouskaupasta. Eepee Agri on EteläPohjanmaan Osuuskaupan
omistama brändi. Eepee
jatkaa itsenäisenä toimijana maatalouskauppaa ja tekee edelleen yhteistyötä Hankkijan
kanssa.
Aluepäällikkö Matti Vainionpää toteaa,
että muutos avaa uusia mahdollisuuksia.
– Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla ja seuraamme, mitä maatalousmarkkinoilla tapahtuu. Meillä on nyt entistä
enemmän mahdollisuuksia tehdä ratkaisuja
valikoimiemme suhteen, mikäli se nähdään
tarpeelliseksi.
Asiakaspalvelua kehitetään koko ajan ja
tälläkin hetkellä siihen liittyen on meneillään koulutuksia sekä esimiehille että henkilöstölle.
– Hyvää asiakaspalvelua on myös entistäkin aktiivisempi myyntityö. Erityisesti isojen
maatalousasiakkaiden kalenteri on tänä päivänä yhtä täynnä kuin keiden tahansa muiden yritysjohtajien. He arvostavat sitä, että
meiltä otetaan yhteyttä.

Ideat ketterään kokeiluun
Tutuissa toimipisteissä asiakkaita palvelevat
edelleen tutut asiantuntijat.
– Tosin meneillään on merkittävä sukupolvenvaihdos. Taloon on tullut paljon innokkaita nuoria kavereita. Kun myös nuoria
isäntiä on paljon, tällä on suuri merkitys:
tiskin molemmin puolin puhutaan samaa
kieltä.
– Arvostan sitä, että uudella väellä on
tuomisinaan uusia ideoita. Sopivankokoisessa organisaatiossamme niitä pystytään
myös ketterästi kokeilemaan. Meillä on täällä nyt todella hyvä cocktail konkarien kokemusta ja nuoruuden intoa.
Vainionpää näkee tuttuuden ja läheisyyden laajemminkin yhtenä Eepee Agrin merkittävimmistä kilpailueduista.
– Meillä on Suomen tihein maatalous- ja
rautakaupan verkosto. Asiakkaat arvostavat
sitä, että palvelemme myös pienemmillä
paikkakunnilla.

Uusi sivusto saanut kiitosta
Yksi muutoksen mukanaan tuomia ja asiakkaisiin päin näkyvimpiä uudistuksia on
tammikuussa avattu eepeeagri.fi -verkkopalvelu. Työ sivuston rakentamiseksi aloitettiin
jo viime syksynä ja Vainionpää kiittää vetämäänsä tiimiä tehokkaasta yhteen hiileen
puhaltamisesta.
– Olemme saaneet palvelusta jo hyvää palautetta käyttäjiltä. Oleellinen tieto aukioloajoista, yhteystiedoista ja tuotteista löytyy
helposti. Ajankohtaiset asiat ovat heti avaussivulla, sisältöä päivitetään ahkerasti siten,
että kävijälle on aina tarjolla jotakin uutta ja
mielenkiintoista.
Uuteen vuoteen on lähdetty paitsi uudella nimellä myös uudella innolla.
– Vuoden 2015 aikana ei ollut oikeastaan yhtään ulkoista asiaa, joka olisi ollut
viemässä toimintaa eteenpäin. Nyt näyttäisi
siltä, että pohja on ohitettu, pääsemme keskittymään työntekoon ja rakentamaan uutta
nousua. Lähtökohta on hyvä, asemamme
maakunnassa ei ole muuttunut, olemme
edelleen vahva toimija. Ja kun otamme täyden hyödyn irti uudesta Eeposs-järjestelmästä, avautuu vielä lisää mahdollisuuksia
liiketoiminnan kehittämiseen. •

Pullaan pikkuisen

twistiä

S

einäjoen Presso-kahvilassa työskentelevä Miia Mäkinen innostui saman
tien, kun kuuli ensimmäistä kertaa
järjestettävästä Paakari-kisasta.
– Aloitin hankalamman kautta, hain netistä hyviä vinkkejä ja se oli aika työlästä.
Sitten päädyin miettimään, mikä tuntuisi itsestäni sopivimmalta tavalta tuunata pullaa,
hän kertoo.
Nopeasti löytyikin toimiva yhdistelmä
perinnemakuja. Suomalaisen kahvipöydän
suosikit ovat olleet jo pitkään mustikkapiirakka ja korvapuusti. Pullasta tuli sopiva
miksaus yhdistämällä kaneliin kauramurujen rapeus ja pensasmustikkojen raikkaus.
– Halusin pullaan myös hiukan amerikkalaista twistiä, joka tuli tuorejuustolla.
Kun maku oli kohdallaan, piti miettiä
vielä koko. Miia päätti, että puolet normaalista korvapuustista riittää luomaan makuelämyksen. Se sopii myös vallalla olevaan
terveellisyystrendiin.

Opintomatka Lontooseen
Helmikuun puolivälissä järjestettyyn finaaliin valittiin kahdeksan mielenkiintoisinta

Parhaaksi paakariksi
valittu seinäjokelainen
Miia Mäkinen yhdisti
suomalaisiin makuihin
aavistuksen Amerikkaa.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

reseptiä. Kisa oli Miian mukaan jännittävä,
vaikka tunnelma olikin rento ja kilpailuaikaa
riittävästi.
– Finaalissa oli todella upeita leivonnaisia, mikä tahansa niistä olisi voinut voittaa.
Onneksi nuo kaikki kahdeksan tulevat Presson valikoimiin, niin ihmiset pääsevät maistelemaan niitä, Miia iloitsee.
Paakari-kisassa haluttiin tuoda esiin henkilökunnan osaamista ja itse tekemistä sekä
kehittää osallistujien ammattitaitoa. Tärkeää
oli myös se, että tuotetta voi valmistaa isoja
eriä kerralla ja että ne ovat helposti kaupallistettavia.
Voittajaksi mustikka-tuorejuustokierteellä
leiponut Miia arvostaa, että ketjussa panostetaan näin kahvilatyöntekijöiden ammattitaidon kehittämiseen. Keväällä restonomiksi
valmistuva pullataituri on tyytyväinen, että
lähti kisaan mukaan.
– Jos tulee muita tämäntyyppisiä kilpailuja, niin osallistun ehdottomasti, hän vakuuttaa.
Miialle voitto toi opintomatkan keväiseen Lontooseen. Hän odottaa innolla, millaisia kahvilaherkkuja siellä on tarjolla. •

Mustikkatuorejuustokierre
Ainekset
puolikkaita korvapuusteja
(raakapakaste) ja muffinssivuokia
pensasmustikkaa, kauramurua ja
tuorejuustokuorrutetta
Leikkaa sulaneet korvapuustit
puoliksi. Voitele muffinssivuoat
vuokaspraylla. Laita korvapuustit
muffinssivuokaan voideltu
kierrepuoli ylöspäin. Työnnä
kierteiden väliin sekä pinnalle
pensasmustikoita ja murustele
kauramuru kierteiden päälle.
Paista 150 asteessa noin
15 minuuttia. Pursota tuorejuustokuorrute kierteiden päälle.
Kauramuru
200 g voita (laktoositon)
280 g kaurahiutaleita
140 g fariinisokeria
4 g suolaa
Sekoita huoneenlämpöiseen voihin
muut ainekset. Murustele.
Tuorejuustokuorrute
50 g voita (laktoositon)
huoneenlämpöistä
100 g Philadelphia tuorejuustoa
3,5 dl tomusokeria
1 tl vaniljasokeria
ripaus suolaa
Mittaa kuorrutteen aineet kulhoon
ja vatkaa sähkövatkaimella tai
yleiskoneella vaaleaksi ja
kuohkeaksi massaksi. Laita
kuorrute pursotinpussiin ja pursota
pullille.
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TJ:n terveiset

Tavoitteet
saavutetaan
yhdessä
Vuosi on lähtenyt vauhtiin
muutoksen tuulien
puhaltaessa. Eduskunta
hyväksyi liikeaikalain
muutokset joulukuun
lopulla ja vapautti kaupan
aukioloajat vuoden alusta.
Meillä Eepeessä laajennetut
aukioloajat otettiin
käyttöön 1. helmikuuta.

Målen nås
tillsammans
Året har börjat med fläktar
av förändringens vindar.
Riksdagen godkände
den ändrade lagen om
öppettider sent i december,
och avreglerade handelns
öppettider från början av
året. I Eepee började vi
tillämpa längre öppettider
den 1 februari.
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E

nsimmäisten viikkojen kokemusten perusteella näyttää siltä, että
asiakkaamme ovat ottaneet uudistuksen mieluisasti vastaan ja
kaupankäynti myymälöissämme on piristynyt. Seuraamme tilannetta ja kuuntelemme asiakaitamme herkällä korvalla. Mikäli tarpeen, aukioloaikoja voidaan harkita
vielä uudestaan – molempiin suuntiin.
Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen vaikuttaa myös muihin toimialoihimme. Asiakkaan arkea helpottaaksemme
kokeilemme laajennettuja aukioloaikoja
myös markettien ja kauppakeskusten yhteydessä palvelevissa ravintoloissa sekä
Prisma Hyllykallion S-Pankki -palvelupisteessä. Liikennemyymälätoimialalla punnitsemme market- ja ravintolakaupan keskinäisiä painotuksia. Käymme tilanteen
läpi yksikkö kerrallaan ja varmistamme,
että tarjonta vastaa parhaalla mahdollisella tavalla kunkin alueen kysyntää.

E

rfarenheterna från de första veckorna tyder på att våra kunderna
har gillat de nya öppettiderna och
att handeln i våra butiker har blivit
livligare. Vi följer med situationen och är
lyhörda för kundernas åsikter. Vid behov
kan öppettiderna ruckas på nytt – både
förkortas och förlängas ytterligare.
De avreglerade öppettiderna påverkar
också våra andra affärsområden. För att
underlätta kundernas vardag experimenterar vi också med förlängda öppettider
för restaurangerna som verkar i anknytning till marketar och köpcenter, Inom
trafikbutiksverksamheten dryftar vi den
inbördes avvägningen av market- och restaurangverksamheten. Vi går igenom situationen enhet för enhet och säkerställer att
utbudet på bästa sätt motsvarar efterfrågan
inom varje område.
Den nya besiktningstjänsten Ess Kat-

Asiakkaitamme kuunnellen on syntynyt myös autokauppamme uusi palvelu,
Ess Katsastus. Olemme ensimmäinen Seinäjoella korjaamokatsastuspalvelua tarjoava liike. Katsastuspalvelun toteuttaminen on ollut Ess Autotalon tiimin yhteinen
suuri voimanponnistus ja hyvä esimerkki
henkilöstömme omistautumisesta. Meillä
tehdään aina niin kuin itselle tehtäisiin
ja tämän ainutlaatuisen asenteen ansiosta
myös osuuskauppamme menestyy.
Hyvä työmme on huomattu myös valtakunnallisesti ja palkittiin helmikuussa
Suomen innostavin työpaikka -tunnustuksella. Meillä kaikki arvostavat toistensa työpanosta. Tämä näkyy yhteisöllisyytenä, joka heijastuu työtyytyväisyyden
kautta myös asiakastyytyväisyyteen ja
tuloksellisuuteen. Lämmin kiitos teille eepeeläiset – oma kauppa tehdään yhdessä.
Työpaikan innostavuudella on suuri
merkitys myös uusien osaajien rekrytoin-

tiin perustuvalle tulevaisuuden menestykselle. Olemme maakunnan suurin yksittäinen palvelualan työllistäjä. Meille on
tärkeää, että nuoret ammattiosaajat ovat
kiinnostuneita Eepeestä työnantajana.
Laaja oppilaitosyhteistyömme on meille
investointi tulevaisuuteen ja olemme innolla mukana myös tämän vuoden Taitaja
-kisoissa.
Päättynyt vuosi oli uuden 2015–2019
strategiakautemme ensimmäinen. Kuluvana vuonna keskitymme edelleen siihen
kaikkein tärkeimpään eli asiakkaan aitoon
kuunteluun ja asiakaspalveluun. Haluamme olla kaikkien asiakasomistajiemme ykkösvalinta tarjoten heille ylivoimaista hyötyä ja monipuolista palvelua heidän omasta
kaupastaan.

sastus inom vår bilhandelsverksamhet
kom också till som svar på efterfrågan. Vi
är först med att erbjuda verkstads- och besiktningstjänster i Seinäjoki. Vårt team på
Ess Autotalo jobbade hårt på besiktningstjänsten, och resultatet är ett bra exempel
på vad vår engagerade personal förmår. Vi
arbetar som om vi arbetade för oss själva,
och tack vare den unika attityden har vårt
handelslag också framgång.
Vårt fina arbete har också noterats nationellt, och Eepee belönades i februari
som en av landets mest inspirerande arbetsplatser. Hos oss uppskattar alla varandras arbetsinsats. Detta uttrycks som en
samhörighet, som via arbetstillfredsställelsen också avspeglas inom såväl kundtillfredsställelse som resultat. Ett varmt
tack till er eepeeanställda – vi gör vår egen
butik tillsammans.
Att en arbetsplats är inspirerande har

också stor betydelse för rekryteringen av
nya proffs, som borgar för dess fortsatta
framgång. Vi är den största enskilda arbetsgivaren inom servicebranschen i landskapet. Det är viktigt för oss att unga proffs
är intresserade av Eepee som arbetsgivare.
Vårt breda samarbete med läroanstalter är
en investering i framtiden, och vi deltar
också entusiastiskt i FM i yrkeskunskap,
Taitaja.
Det gångna året var det första i vår strategiperiod 2015–2019. Under det innevarande året koncentrerar vi oss alltfort på
det allra viktigaste, lyhördhet för kunden
och kundbetjäning. Vi vill vara alla våra
ägarkunders första val och erbjuda dem
överlägsen nytta och mångsidig betjäning
i deras egen butik.

Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

Kimmo Simberg
verkställande direktör
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toimialaturnee

Ess Katsastus vauhtiin

Lisää
paikallisuutta
palveluun
Liikennemyymäläkaupan vuosi on käynnistynyt uuden oppimisen merkeissä. Yhdessä
Jollaksen kanssa toteuttamaamme limyn
omaan myynnin ammattitutkinnon oppisopimuskoulutukseen lähti mukaan lähes
parikymmenpäinen joukko innokkaita
opiskelijoita. Tiivistahtisen koulutuksen
valmistujaisjuhlia pääsemme viettämään jo
2017 keväällä.
Uutta syntyy puolestaan ABC-ravintoloiden Meirän taloon annoksiin toimialarajat
ylittävällä yhteistyöllä. Tuoreista, kotimaisista ja mahdollisuuksien mukaan oman
ruokamaakunnan antimista herkkuja yhdessä
Atrian tiimin kanssa loihtivat sekä limyn
omat että maran keittiöammattilaiset.
Kauppojen aukioloaikojen vapauduttua
olemme ryhtyneet miettimään market- ja
ravintolakaupan keskinäisiä painotuksia
ABC-liikennemyymälöissä. Tavoitteenamme
on tuoda konseptin sisälle entistä enemmän
joustoa ja paikallisuutta. Katsomme tilannetta yksikkö kerrallaan ja varmistamme sen,
että ravintoloiden menut ja myymälöiden
tarjonta vastaavat parhaalla mahdollisella
tavalla kunkin alueen kysyntää.
Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä on
tärkeää, että keskitymme pitämään perusasiat kunnossa. Jatkamme myös tänä vuonna
satsaamistamme peukutettavaan palveluun
ja asiakaskohtaamisissa onnistumiseen.
Juhamatti Aronen

TOP 3
ABC KRISTIINANKAUPUNKI
ABC PRISMA NURMO
ABC JALASJÄRVI

14

106,4
101,7
99,9

Ess Autotalon tiimin yhteinen suuri voimanponnistus on valmis. Ess Katsastus pääsee
vihdoin aloittamaan toimintansa täydellä
teholla. Kun uusi katsastuslaki 2014 heinäkuussa antoi mahdollisuuden auton huoltamiseen, korjaamiseen ja katsastamiseen
samassa paikassa, tartuimme tilaisuuteen
ja ryhdyimme saman tien valmistelemaan
asiaa. Olemme nyt ensimmäinen, Seinäjoella korjaamokatsastuspalvelua tarjoava liike.
Ess Autotalon palvelukokonaisuus on
ainutlaatuinen. Meiltä asiakas löytää nyt
saman katon alta uusien ja käytettyjen
autojen myynnin, varaosat sekä kaikkien
merkkien huollon ja katsastuspalvelut. Autoilijan kannalta on huoletonta ja turvallista,
kun huollon ja katsastuksen sekä mahdolliset katsastuksessa havaittavat puutteet
voi hoitaa kuntoon yhdessä osoitteessa.
Tämä varmistaa omalta osaltaan auton arvon säilymistä ja madaltaa myös kynnystä
vaihtoautokaupoille ryhtymiseen.
Katsastustoiminta aloitetaan yhden kat-

sastuslinjan ja kahden katsastajan voimin.
Tarvittaessa tilat mahdollistavat laajentamisen kahteen rinnakkaiseen katsastuslinjastoon. Aika katsastukseen kannattaa
varata kätevästi verkkopalvelusta tai puhelimitse. Hyvän sijaintimme ansiosta meillä
on vaivaton ja helppo pistäytyä Hyllykalliolla asioidessaan myös ilman ajanvarausta.
Seuraa Ess Katsastuksen uutisia verkkopalvelustamme ja S-mobiilista. Kuten
huollosta ja varaosista, myös katsastuksesta saa Bonusta - ja henkilökunta hyvän
henkilökuntaedun. Haluamme sujuvoittaa
asiakkaidemme arkea vielä lisää ja uusia
palvelukokonaisuuteen sopivia kuvioita
kehitellään jo.
Juhamatti Aronen

TOP 3
S-ETUHUOLTO
VARAOSAT
VAIHTOAUTOT

115,4
114,5
106,3

Uudet aukioloajat otettu hyvin vastaan
Vuosi 2015 oli marketkaupalle hyvä.
Menestyimme jälleen asiakastyytyväisyystutkimuksissa muihin osuuskauppoihin
nähden hienosti. Prisma ja S-marketit olivat
valtakunnan ykkösiä, Salet kakkosia ja
Emotion ryhmänsä keskivaiheilla. Parasta
kiitosta on asiakkailta saatu ja hyvän kierre
näkyy: vuosittainen henkilöstötutkimuksemme nimittäin kertoo hyvästä yhteishengestämme, joka luo perustan hyvälle
asiakaspalvelulle. Jatketaan sitä joka päivä,
ja arvostetaan omaa työtä ja työkavereita.
Eepeen kaupoissa kävi viime vuoden
aikana yli 12 miljoonaa asiakasta. Euromääräinen myyntimme oli edellisen vuoden
tasolla, mutta päivittäistavaraa myytiin
kiloina ja litroina enemmän kuin koskaan.
Samalla poisheittohävikki pieneni merkittävästi. Halpuutus toimii. Asiakkaat ovat
ottaneet helmikuun alussa laajentuneet
myymälöidemme aukioloajat hyvin vastaan.
Nyt on tärkeä huolehtia, että saatavuus

on kunnossa ja tavaraa riittää myös uusille
tunneille.
Kauppa uudistetuissa S-market Ylistaron
ja S-market Ylihärmän myymälöissä on
lähtenyt hyvin liikkeelle. S-market Kivistön
laajennus on jo saanut rakennusluvan ja
suunnitelmat ovat loppusuoralla, tavoitteena on käynnistää rakennustyöt vielä ennen
kesää.
Kaikki ketjumme onnistuivat viime vuonna hyvin ja olivat kannattavia. Suuret kiitokset vielä kerran koko marketkaupan väelle.
Pidetään lippu korkealla sekä myymälät
kunnossa ja asiakaspalvelu kohdallaan, niin
varmistamme yhdessä myös tämän vuoden
menestyksen.
Jari Palo

Mara-toimialan vuosi on lähtenyt voitokkaasti käyntiin. Original Sokos Hotel Lakeus
nappasi toista vuotta peräjälkeen sarjansa
kirkkaimman sijan vuosittain toteutettavassa asiakastyytyväisyystutkimuksessa.
Original Sokos Hotel Vaakuna ylsi sekin
komeasti kymmenen kärkeen. Hienoa työtä,
tästä on hyvä jatkaa maan parhaan Originalpalvelun kehittämistä!
Voiton kotiin otti myös Miia Mäkinen
Ravintolamaailma Prisman Presso-kahvilasta tultuaan valituksi helmikuussa ketjun
parhaaksi Paakariksi. Ensimmäistä kertaa
järjestetyn maankattavan kisan loppukilpailussa oli mukana kymmenen mestarileipuria,
joiden pullat asetettiin paremmuusjärjestykseen maun, tarinan, ulkonäön ja innovatiivisuuden perusteella. Miia palkittiin opintomatkalla ja kaikkien finalistien reseptit
pääsevät mukaan Presson pullavalikoimiin.
Vuodesta 2006 alkaen järjestetyn Rosson
lasten annoskisan voitto kotiutui niin ikään
tällä kertaa Seinäjoelle. Yhdeksänvuotiaan
Helmi Vuotin luoma broilerherkku saapuu
Rossojen lastenlistoille toukokuussa. Palkinnoksi onnellinen voittaja pääsi perheineen
limusiinikyydillä Seinäjoen Rossoon nauttimaan illallisen yhdessä Onni Oravan kanssa.
Kauppojen aukioloaikojen vapautuminen
vaikuttaa myös asiakkaiden ravintolakäyttäytymiseen etenkin markettien ja
kauppakeskusten yhteydessä palvelevissa
ravintoloissa. Asiakkaan arkea helpottaaksemme kokeilemme rohkeasti markettien
vanavedessä laajennettuja aukioloaikoja.
Seinäjoen Ravintolamaailma Prismasta saa
aamukahvia arkisin jo kello 8 alkaen. Take
away pizzat ja burgerit pakataan mukaan
aina kello 22 saakka. Härmän ravintolamaailmassa pidempiä aukioloaikoja
kokeillaan keväällä juhlapyhinä ja laajemmin
lomakauden alkaessa kesäkuussa.
Juhamatti Aronen

TOP 3

TOP 3
S-MARKET YLISTARO
S-MARKET ALAJÄRVI PT
S-MARKET TÖRNÄVÄ
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Eepee Agri aloitti
Päättynyt vuosi oli toimialalle erittäin
haasteellinen, mutta jatkoimme järjestelmällisesti toimintasuunnitelmamme
toteuttamista. Lähtöasetelma vuoteen
2016 on nyt kohdallaan.
Eepeen maatalouskauppa aloitti uuden
vuoden uudella nimellä. Palvelemme
maatalousasiakkaita entiseen tapaan
kattavalla verkostolla ja ajantasaisella
asiantuntemuksella uuden Eepee Agri
-brändin alla. Tammikuussa avattiin myös
uudistunut eepeeagri.fi -verkkopalvelu,
josta asiakkaillemme oleellinen tieto aukioloajoista, yhteystiedoista ja tuotteista
löytyy helposti.
Olemme myös vuodenvaihteessa ottaneet käyttöön uuden Eepos-tietojärjestelmän ja voimme nyt keskittyä sen hallintaan
ja täyteen hyödyntämiseen liiketoimintamme kehittämiseksi. Tietojärjestelmäosaamisen lisäksi keskitymme valmennusohjelmissa asiakaspalvelun jatkuvaan
parantamiseen. Osana hyvää asiakaspalvelua kehitämme aktiivista myyntityötä
ja olemme lisänneet muun muassa sekä

yrittäjäasiakkaidemme kontaktointia että
Eepee Agrin omaa markkinointia.
Maatalouskaupan alkuvuosi kuluu viljelijöiden kanssa tulevan kasvukauden hankinnoista neuvotellen, kaupan kiireellisimmät
ajat sijoittuvat maalis-toukokuulle. Myös
S-Rautojen sekä huhtikuussa avautuvien Multasormien myynnillinen sesonki
sijoittuu kesäkauteen. Toivomme tulevalta
keväältä ja kesältä edellisiä suosiollisempia
säitä, mutta samalla luotamme vahvasti
omaan tekemiseen. Vaikeassa toimintaympäristössä jokaisen henkilökohtainen
työpanos ja onnistuminen asiakassuhteissa
sekä palvelussa korostuu. Yhdessä ponnistellen meillä on hyvät mahdollisuudet
onnistua entistäkin paremmin.
Esa Nuottivaara

TOP 3
AGRI SEINÄJOKI
AGRI KORTESJÄRVI
AGRI HÄRMÄNMAA

144,1
117,1
113,3
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vuosijuhla

Pohojalaaset Pirot
Illan bilebändeinä toimivat Steve ’n’ Seagulls sekä
Armi & tanssiyhtye Eldorado. Herra Häjyn juontaman
illan aikana tanssittiin myös DJ Rannanjärven tahtiin
ja avattiin ääntä Isontalon Antin karaokessa.
Komiat ja koriat pääsivät lisäksi tallentamaan
muistot kuviksi partybooth-bilekuvauskopissa ja
ottamaan toisistaan mittaa voimaleka-, köydenvetoja viestisyöntikisoissa.
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Eepeen vuosijuhlaa
vietettiin 23. tammikuuta
Pohojalaaisin Piroin
Original Sokos Hotel
Lakeudessa.
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Tommin palsta

"Lämmin kiitos meidän kaikkien 'merkillisten' puolesta. On suuri
kunnia saada tällainen huomionosoitus työnantajalta. Meistä moni
on pitkään palvellut yhteistä osuuskauppaamme Eepeetä. Meillä
jokaisella on ollut esimiehiä, jotka ovat luottaneet ja kannustaneet,
aina tarvittaessa antaneet sataprosenttisen tukensa ja uskoneet
meidän tekemiseemme. Eepee on osa meitä ja me olemme rinta
rottingilla eepeeläisiä, joka päivä. Suurella ylpeydellä, mutta myös
nöyränä, kannamme ansiomitalia omalla paikallaan, sydämen päällä."

Kauppaan duuniin
Oppilaitosyhteistyö on Eepeessä arvossaan.
Olemme maakunnan suurin yksittäinen palvelualan työllistäjä.
Osaavien ammattilaisten saatavuus on meille tärkeä asia.

Nora Nevala

Kunniamerkit
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein
Nora Nevala, marketpäällikkö

Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
Anne Lundell, markkinointisihteeri
Päivi Pulli, baarimestari
Petri Valtee, liikennemyymäläpäällikkö
Jukka Vuorenmaa, marketpäällikkö

Ansiomerkit
SOK:n
25-vuotistyöansiomerkki
Päivi Aaltonen
Maarit Hemminki
Heli Höykinpuro
Hilkka Jukantupa
Sari Kivelä
Marjo Koivumetsä
Pauli Lappalainen
Mervi Luomakortes
Taru Piirto
Tuula Rajala
Tommi Suvisalmi
Armi Viitala
Marja-Leena Vuollet
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A

mmatilliset oppilaitokset kouluttavat suurimman osan tulevista eepeeläisistä. Tästä syystä
olemme Seinäjoella toukokuussa
2016 pidettävien Taitaja-kisojen
pääyhteistyökumppani. Tähän ammattitaidon SM-kilpailuun osallistuu peräti nelisensataa ammattiin opiskelevaa nuorta, jotka kilpailevat kaikkiaan 43 eri lajissa.
Eepee on mukana suunnittelemassa kilpailutehtäviä sekä tuomaroimassa asiakaspalvelua ja myyntiä, ravintola- ja cateringkokkeja sekä tarjoilijoita, viherrakentamista,
visuaalista myyntityötä ja hiusmuotoilua.
Taitaja-kisassa ammattilaisemme saavat
tehdä yhteistyötä nuorten huippuosaajien
ja heidän valmentajiensa kanssa. Samalla
voimme olla kehittämässä palvelualaa asiakkaidemme ja alueemme parhaaksi. Taitaja-yhteistyö ja oppilaitosyhteistyö ylipäänsä
ovat meille investointi tulevaisuuden nuoriin ammattiosaajiin.

Työelämän pelisäännöt
Kun ollaan Taitaja-kisoissa, ollaan jo pitkällä. Monen maakuntamme nuoren ensikosketus osuuskauppaamme ja ylipäänsä
työelämään on monesti tapahtunut jo paljon aiemmin esimerkiksi peruskoulun TETjaksolla tai Tutustu työelämään ja tienaa
-pestissä. Tarjoamme vuosittain työssäoppimis- ja harjoittelupaikkoja sadoille nuorille.
Yksin viime kesänä joukossamme oli 208
harjoittelijaa ja 619 kausityöntekijää.
Työelämässä ensiaskeleitaan ottavaa
nuorta perehdyttäessämme olemme vastuullisessa tehtävässä. Opastuksella ja
omalla esimerkillämme autamme tulokkaita kiinni työelämän perustavanlaatuisiin
pelisääntöihin aina työaikojen noudattamisen oleellisuudesta lähtien. Aivan yhtä

tärkeitä oppia ovat työyhteisötaidot: mistä
hyvä työyhteisö koostuu ja miten jokainen
omalla toiminnallaan voi joko edistää tai
torpedoida porukan hyvää yhteishenkeä.
Myös työkykyosaaminen on tärkeä taito ja
jokaisen asia - vastuu omasta työkyvystä on
aina ensisijaisesti meillä itsellämme, ei yksin työnantajalla tai työterveyshuollolla.

Monessa mukana
Tiivistäen voisi sanoa, että työelämän perustaidot ovat kansalaistaitoja. Aidonveroisen
ympäristön näiden taitojen harjoitteluun
peruskoulun kuudesluokkalaisille tarjoaa
Yrityskylä, jonka rakentamisessa Seinäjoelle olemme taas tänä keväänä mukana. Tämä
kansainvälisesti palkittu suomalainen koulutusinnovaatio on pienoiskaupunki, jossa
oppilaat työskentelevät valitsemassaan ammatissa ja toimivat kuluttajina ja kansalaisina osana pienoisyhteiskuntaa. Yrityskylän
ruokakauppana on Eepeen S-market, jonka
toimintaa koululaiset pääsevät pyörittämään. Pohjanmaalla vuosina 2013–2016
kiertävä Yrityskylä tavoittaa liki 15 000 oppilasta.
Skaalan toista ääripäätä edustaa maakunnan osaamista ja kilpailukykyä vahvistava korkeakouluverkosto Epanet, jonka
kautta osallistumme aktiivisesti alueemme
elinvoimaisuuden kehittämiseen. Olemme
halunneet olla mukana erityisesti ruokamaakuntamme kehitystä tukevassa tutkimuksessa ja rahoittaneet muun muassa
elintarvikeketjujen turvallisuutta edistävää
hanketta. Parhaillaan osallistumme kuluttajien käyttäytymistä elintarvikealalla tutkivaan hankkeeseen.
Tommi Suvisalmi
henkilöstöpäällikkö

Tutustu yhteistyökumppaneihimme:
taitaja2016.fi | yrityskyla.fi | epky.fi/epanet

Merkki kuin merkki kuntoon ja Bonukset päälle!
Rengasmyynti sekä asennus • Öljynvaihdot • Pakoputkien vaihdot • Vuosihuollot • Ilmastoinnin huollot • Jakohihnan vaihdot
Monimerkkihuolto • Valtuutettu merkkihuolto: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Peugeot, Hyundai, Suzuki ja Isuzu

Ess Autotalon
palvelutarjonta laajeni!

KATSASTUS
Ess Katsastus on avattu
Ess Autotalon tiloissa.
KATSASTAMME AUTOSI
HENKILÖKUNTAHINTAAN!
Määräaikaiskatsastukset ja
uusintanäytöt kevyille
ajoneuvoille (alle 3500 kg).

Bonusta myös katsastuksesta ja renkaista!

Omistajan käyntikortti

RENKAAT EDULLISEEN
HENKILÖKUNTAHINTAAN!

www.essautotalo.fi
facebook.com/essautotalo

KATSASTUS
LATVALANTIE 5, SEINÄJOKI (Hyllykallio)
Huolto palvelee ma-pe 8-17, la 10-14 • Puh. 010 764 9040 || Automyynti palvelee ma-pe 8-18, la 10-15 • Puh. 010 764 9000
Katsastus puh. 010 764 9100 (puhelun hinta 010-alkuisiin numeroihin 0,0835 €/puhelu + 0,1209 €/min)

