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MAATALOUS- JA RAUTAKAUPPA

Tärkeintä on matka
Alkava kesä kutsuu meitä astumaan jännittäville poluille –
liikkumaan luonnossa, matkailemaan ja tutkimaan uutta. Silmien
ja mielen avoimena pitämiseen ja jatkuvaan uuden oppimiseen
meitä kutsuu myös työelämä. Tähän meillä eepeeläisillä on mainiot mahdollisuudet, monialaisessa yrityksessämme työelämäpolku haarautuu lukemattomiksi eri vaihtoehdoiksi. Oma tieni
on tähän päivään mennessä kulkenut market- ja liikennemyymäläkaupan kautta asiakkaista huolehtimisen näköalapaikalle.
Ja matka jatkuu – mitä se vielä tuokaan mukanaan?
Minulle varma kesän merkki ovat Eepeen jokavuotiset lasten urheilukisat, joissa liikunnan ilosta
pääsi taas 7. kesäkuuta nauttimaan tuhatpäinen
joukko lapsia ja nuoria. Tapahtumassa parasta on
ehdottomasti yhdessä tekeminen ja tunnelma. Järjestelyissä eepeeläiset puhaltavat meille ominaiseen tapaan yhteen hiileen yli toimialarajojen – ja
yhdessä ponnistus tuntuu aina keveämmältä ja
onnistuminen makeammalta kuin yksin.

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan maatalousja rautakaupan nykyisen toimialajohtajan
Esa Nuottivaaran jäädessä eläkkeelle
1.12.2016 alkaen, toimialan uudeksi
toimialajohtajaksi on 1.8.2016 alkaen
nimitetty KTM,
metsätalousteknikko
Matti Vainionpää.
Hän toimii tällä
hetkellä EteläPohjanmaan
Osuuskaupan
maatalous- ja
rautakaupan
aluepäällikkönä.

Elina Varamäki SOK:n
hallintoneuvostoon
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston puheenjohtaja Elina Varamäki on 26.
huhtikuuta valittu SOK:n hallintoneuvostoon.
SOK:n hallintoneuvosto edustaa omistajia
ja valvoo jäsenten etuja. Lisäksi se vahvistaa
hallituksen esityksestä kaikki S-ryhmän ja
SOK-yhtymän keskeiset strategiset linjaukset.

Makoisia kesähetkiä kaikille!

Seinämaraton

Eepeen asiakkuuspäällikkö
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Eepee oli yhtenä tukijana mukana
toukokuisessa Seinämaraton-tapahtumassa, jossa Onni Orava ja Apsi Apina
juoksivat 400 metrin lasten Minimaratonin yhdessä pienten kisaajien kanssa
ja jakoivat kisan päätteeksi kaikille
palkinnot. Kullan miesten 60v kilpasarjassa puolestaan nappasi Eepeen Esa
Nuottivaara.

Kiitos!
Sydämellinen kiitos
Osuuskaupalle työnantajana
sekä ystäville ja työkavereille
46 yhteistyövuodesta. Juhlat
olivat mieleenpainuvat ja niistä
välittyi erityisesti työyhteisömme
lämmin ja hauska yhteishenki. Toivotan Eepeelle
ja ystäville menestystä ja iloisia työpäiviä.
Helinä Hilli-Hakola

Virittämön
takuuvarmat bileet

e-palat

Virittämön nelipäiväisissä bileessä kuullaan 6.
heinäkuuta alkaen muun muassa Anssi Kelaa,
Auroraa, Popedaa, Miljoonasadetta, Kasmiria
ja Virve Rostia. Virittämö on avoinna klo 19–02
Torikadulla Sokos Hotel Vaakunan läheisyydessä.
Ennakkoliput myynnissä tiketti.fi sekä Amarillossa
Seinäjoella. Lisätietoja: virittamo.fi

Prisma pärjäsi
Express-kisassa

P

risma Hyllykallio sijoittui huhtikuussa Veikkauksen
valtakunnallisessa Express-kisassa kolmanneksi. Kisan
tavoitteena oli myydä kaksiviikkoisen kisajakson aikana
yhteensä 1200 Express-peliä. Yhteensä 66 mukana olleesta
Prismasta tavoitteen saavutti vain neljä.
Kassapäällikkö Marika Suolahti kertoo, että koko
kassaosaston ja infon henkilökunta on osallistunut kisoihin
innokkaasti.
– Seuraamme myyntejä ja tsemppaamme toisiamme saavuttaaksemme tavoitteet. Mikäli asiakas osoittaa kiinnostusta
Veikkauksen pelejä kohtaan, hyvä myyntipuhe on paikallaan.
Sillä on suuri merkitys. Nyt saamme yhdessä riemuita voittamastamme virkistysrahasta, hän hymyilee.

KUVA MATTI HAUTALAHTI

Vuoden S-Bossit 2015 ovat ravintolapäällikkö Ari Kokkonen Coffee House Jumbosta Vantaalta
sekä Original Sokos Hotel Lakeuden ja Original Sokos Hotel Vaakunan hotellipäällikkö Merja
Kivioja. Vuoden 2015 S-Chefinä palkittiin keittiöpäällikkö Mikko Kautto Tampereen Solo Sokos
Hotel Tornin Grill it! -ravintolasta.

Merja on
paras päällikkö
Seinäjoen Original Sokos Hotel Vaakunaa ja
Lakeutta luotsaava hotellipäällikkö Merja Kivioja
palkittiin 24. toukokuuta Sokos Hotels -ketjun
parhaana päällikkönä eli S-Bossina.

Asiakkuuspäällikkö Tuula Rajala ja S-market Koskenkorvan
marketpäällikkö Marko Mäkynen palkitsivat Helena Niemen kukilla ja
S-ryhmän lahjakorteilla.

Eepeellä
80 000 omistajaa

E

telä-Pohjanmaan Osuuskaupan omistajien määrä
ylitti toukokuun alussa 80 000 rajan. Tasan
kahdeksaskymmenestuhannes oli koskenkorvalainen
Helena Niemi. Eepeen omistajien määrän kasvu on
viimeisten kolmen vuoden aikana ollut keskimäärin 3
300 per vuosi, ja alueen talouksista 72 prosenttia on nyt
osuuskaupan omistajia.

– Alaisilleen Merja on yksi oikeudenmukaisimmista esimiehistä, joiden kanssa
olen töitä tehnyt. Hänelle on myös tärkeää, että tiimillä on hyvä ohjeistus. Se
helpottaa kaikkia tekemään asiakaspalvelua omalla tavallaan, luonnehtii toimialajohtaja Juhamatti Aronen.
Johtamistapa on tuonut tulosta myös Sokos Hotels -ketjun asiakastyytyväisyystutkimuksissa. Original Sokos Hotel Lakeus on saanut kahtena vuotena
peräkkäin (2014 ja 2015) Original by Sokos Hotels -ketjun parhaat arvosanat.
Palautteissa korostuu erinomainen palvelu ja hymyilevä henkilökunta. Kivioja
painottaa tasalaatuisen palvelun tärkeyttä. Jokaisen asiakkaan pitää tuntea
itsensä tervetulleeksi ja saada erinomaista palvelua.
– Tervehtiminen on ihan ykkösasia, sitä korostetaan jokaiselle työntekijälle.
Meillä tervehditään hymyillen niin työkavereita kuin asiakkaitakin. Minusta
parhaan asiakaspalvelun merkki on se, että asiakas tuntee itsensä tervetulleeksi
ja haluaa tulla meille toistekin.
SOK Matkailu- ja ravitsemiskaupan ketjuohjauksen johtoryhmä valitsee
vuosittain S-ryhmän parhaan hotelli-, ravintola- ja keittiöpäällikön toimipaikan
tuloksenteon, asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyden sekä päällikön johtamis- ja
ammattitaidon perusteella. Tänä vuonna valinnat tehtiin yhteensä 550 ammattilaisen joukosta.

3

KUVAT MATTI HAUTALAHTI TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

tiimi

Eepee teki makuliiton

Atrian kanssa

Maistuisiko Helluunen
kana ja Komia possu?
Näistä ja neljästä
muusta annosherkusta
povataan ABCliikennemyymälöiden
kesähittejä.

4

E

epeen
ABC-liikennemyymälöiden
Meirän
taloon annokset valmistuivat sopivasti kesän
alla tyydyttämään maakunnan ja matkailijoiden
herkuttelunälkää.
Tammikuusta
asti kehitellyissä kuudessa à la carte -annoksessa on uutta liitto Atrian
kanssa.
Atria Suomi Oy:n kehityspäällikkö Ville Valtasalmi on tyytyväinen yhteistyön syvenemiseen Eepeen liikenneravintoloiden kanssa.

– Tämä on ollut mielenkiintoinen
ja mukava projekti. On hienoa, että
maakunnan kaksi tunnettua tekijää
toimivat näin yhdessä, hän kiittelee.
Villen suosikki on burgeri, jossa
on pihvinaudan lihaa. Hän uskoo,
että se on erityisesti miesten mieleen.

Yhteistyötä yli toimialarajojen
ABC-toimialapäällikkö Heli Back
on todella tyytyväinen uusimpaan
menuun, joka tuo kaikkiin kymmeneen ravintolaan saman valikoiman.

Timo Märsylä, Susanne Klemets ja Tiina
Laurila esittelevät uusia herkkuannoksia.
Hampurilaiset ovat nyt trendiruokaa.
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Heli Back ja Ville Valtasalmi iloitsevat Atrian ja Eepeen yhteistyön syvenemisestä. Susanne Klemets uskoo, että uudet annokset maistuvat myös ruotsinkielisellä Pohjanmaalla.

Uskon, että nämä
annokset miellyttävät
myös meidän
asiakaskuntaamme.

Aikaisemmin jokainen ravintola
keräsi 12 annoksen reseptipankista
omat suosikkinsa. Nykyinen toimintatapa helpottaa myös markkinointia.
– Tavallisesti meillä on uusittu
menut vuosittain. Tämä on niin onnistunut, että uskon sen kantavan
pitkälti toista vuotta, Heli sanoo.
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Annosten kehittelyyn kutsuttiin
ensimmäistä kertaa lisävoimia marapuolelta. Fransmannin keittiöpäällikkö Tiina Laurilalla on monen vuoden kokemus Rosso- ja Fransmanni
-ketjujen työryhmissä. Hänestä oli
hauskaa vaihtelua luoda paikallisia
oman maankunnan annoksia.
Toimialan ulkopuoliset näkemykset tulivat tarpeeseen, sillä
liikennemyymälöiden väki mietti
vakavasti burgereiden korvaamista
muilla annoksilla.
– Totesimme siihen Villen kanssa, että ei missään tapauksessa. Burgereista on tulossa kunnon buumi,
ne ovat nyt tosi trendikästä ruokaa,
Tiina toteaa.

Toimialapäällikkö Heli Back kertoo, että Fransmannin keittiöpäällikkö Tiina Laurila toi työryhmään
mara-puolen näkemyksiä.

Herkkuja jokaiseen makuun
ABC Kristiinankaupungin palvelupäällikkö Susanne Klemets iloitsee
uudesta Meirän taloon annokset
-listasta.
– Tästä tuli paras, mitä minä olen
ollut mukana kehittämässä. Annosten raaka-aineet ovat todella hyviä.
Susannen oma suosikki on Helluunen kana, jossa liha on saanut
rukiisen paneroinnin. Kanan seurassa tarjottava kastike ja salaatti

tuovat mielenkiintoisen lisän makumaailmaan.
Ruotsinkielisellä Pohjanmaalla
toimivan liikennemyymälän asiakaskunta eroaa jonkin verran makumieltymyksiltään muista Eepeen
alueen asiakkaista. Se tuo omat
haasteensa yhteisten menujen kehittämistyössä.
– Uskon, että nämä annokset
miellyttävät myös meidän asiakaskuntaamme, Susanne toteaa. •

Näin uudet
annokset syntyivät
19.1.	Avauspalaverissa ideoitiin ryhmätyönä
paikalliset à la carte -annokset.
3.2.	Atrialla testailtiin raaka-aineita ja
valittiin sopivimmat.
5.4.	Markkinointimateriaalin ja
koulutusvideoiden tekoa.
26.–28.4.	Koulutusta palveluvastaaville ja
päälliköille.
29.4.–9.5. Yksiköiden omat koulutukset.
18.5.	Meirän taloon annosten julkistaminen.

Työryhmä
liikennemyymäläpäällikkö
Timo Märsylä, ABC Seinäjoki
toimialapäällikkö
Heli Back
palvelupäällikkö
Susanne Klemets, ABC
Kristiinankaupunki
keittiöpäällikkö
Tiina Laurila, Fransmanni
liikennemyymäläpäällikkö
Henna Kanto, kehitystehtävät
kehityspäällikkö
Ville Valtasalmi, Atria Suomi Oy
keittiön palveluvastaava
Paula Ruohomäki, ABC Kauhajoki
(puuttuu kuvasta)
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Tanskalaiset laatumerkit
Jackpot ja Cottonfield
laajentavat Prisman
pukeutumisvalikoimaa.

Prisma pukee
laatumerkeillä

T

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

anskalaiset pukeutumisen suosikkimerkit
Jackpot ja Cottonfield
ovat uusin lisäys Prisman vaatetarjontaan.
Prisma Hyllykallion
pukeutumisen myyntipäällikkö Minna Mäkiranta kertoo, että tunnetut merkit on otettu
innostuneesti vastaan.
– Asiakkaat ovat toivoneet valikoimiin kansainvälisiä laatumerkkejä. Aikaisemmin meille tulivat
yksinoikeudella myyntiin maailmalla tunnetut Danskin, Starter ja
Cheetah, joten valinnanvaraa alkaa
olla jo mukavasti.
Naisten Jackpot-mallisto on tunnettu erityisesti käsinmaalatuista
kukkakuoseista, raidoista sekä naisellisia muotoja kunnioittavista ja
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vartalolle hyvin sopivista vaatteista. Värimaailma on selkeä, skandinaavinen ja luonnonläheinen.
Miehille suunnatun Cottonfieldin vaatteet ovat raikkaita ja ajattomia. Mallistojen vaatteita on myös
helppo yhdistellä toisiinsa. Rennon
tyylikkäät vaatteet sopivat sekä arkeen että työhön ja istuvat hyvin
pohjoismaiselle vartalolle.
Merkit ovat monelle asiakkaalle ennestään tuttuja, sillä niitä
oli aikaisemmin laajasti saatavilla tavaratalo- ja erikoisliikkeissä.
Muutaman vuoden poissa Suomen
markkinoilta olleita merkkejä saa
yksinoikeudella Prismoista.

Uudenlainen asiakastilaisuus
Suomeen palanneet vaatemerkit
lanseerattiin 8. huhtikuuta Tampe-

GALLUP
Millä mielin matkaan?
– Ystävättäreni Sirkka Haapala
sai kutsun ja pyysi minut mukaan. Odotan hauskaa yhteistä
iltaa. Jackpot ja Cottonfield
ovat tuttuja vaatemerkkejä.
Ruokaostosten ohella hankin
Prismasta usein vaatteita ja
kenkiä. Ja juuri ihastelin lastenlapset mielessäni, miten laajat
ja laadukkaat pukeutumisen
valikoimat ovat. Paljon teemme
hankintoja myös rauta- ja
rakennustavarapuolelta, kertoo
Riitta.

Riitta Toivonen,
Seinäjoki

– Kutsu oli todella mieluisa
yllätys ja lähdemme avoimin ja
odottavien mielin viettämään
iltaa. Teemme paljon pukeutumisen hankintoja Prismasta,
Jackpot ja Cottonfield ovat
todella mieluisa ja odotettu
lisä valikoimiin. Huomennakin
täytyy ehdottomasti pistäytyä,
kun jäi kauppareissulla äsken
yksi ihana musta paita ”vaivaamaan”! nauraa Kirsi.

reella Tullikamarin Pakkahuoneella järjestetyssä kutsuvierastilaisuudessa. Eepee
vei tapahtumaan bussillisen
asiakkaita.
Mäkiranta kehuu Tampereen
tilaisuutta onnistuneeksi. Illan
ohjelmassa oli julkisuuden henkilöiden
puheenvuoroja rohkeudesta, musiikkia ja
muotishow. Tapahtumassa olivat mukana
muun muassa Katariina Souri, Aira Samulin, Laura Malmivaara, Maija Vilkkumaa ja
Mikko Leppilampi.
– Mukana olleilta tuli todella hyvää palautetta järjestelyistä ja ohjelmasta.
Eräs palautekyselyyn vastanneista totesi, ettei hän ole ollut aikoihin noin hyvin järjestetyllä reissulla. Kehuja sai myös
mielenkiintoisella tavalla toteutettu muotishow, jossa oli livenä soittava orkesteri ja
vaihtuvat solistit. •

Kirsi ja Kari Penttala,
Seinäjoki

– Kutsu oli tosi ihana yllätys ja
ilmoitin meidät mukaan ihan
saman tien ”äiti-tytär” -reissulle.
Vaatemerkit Jackpot ja Cottonfield ovat tuttuja, ehkä tosin
enemmän minulle kuin Viiville.
Prismassa on todella mukava
asioida, kun kaikki hankinnat
saa tehtyä ruokaostosten
ohessa, tiivistää Teija.

Teija ja Viivi Haapala,
Seinäjoki
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TJ:n terveiset

Hyvässä
vireessä
kohti kesää

I god
form mot
sommaren
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S

ain juuri näin kesätyösesongin alkajaisiksi ihan kotioloissa hyvän
muistutuksen perehdytyksen tärkeydestä ja haastavuudesta. Innokas nuori ruohonleikkaaja ilmoittautui
pitämään pihamme kunnossa koko kesän.
Ensimmäisen koeajon jälkeen pihanurmessa oli leikkurin pyörien jäljiltä jäljellä
ruohoraita jos toinenkin. Leikkaaja itse oli
tyytyväinen, tilaaja odotti toisenlaista työtä. Palaverin paikka.
Tässäkin tapauksessa asia oli helppo
selvittää. Käytiin vain yhdessä vielä kerran läpi, millainen lopputuloksen tuli olla
ja millä keinoin siihen päästiin – jokaisella ruohonleikkurilla ja pihallakin kun
tuppaa olemaan omat oikkunsa. Täällä
Eepeessäkin meidän on varattava aikaa
perehdytykselle ”kädestä pitäen”. Vaikka
suurin osa kausityöntekijöistä jo digiajan

S

å här i början av sommarjobbssäsongen fick jag hemma hos mig en
påminnelse om hur viktigt – och
svårt – orientering i arbetet är. En
ivrig ung gräsklippare anmälde sin villighet att hålla gårdsplanen i skick hela
sommaren. Efter den första provkörningen fanns det en hel del oklippta ränder
i gräsmattan. Klipparen själv var tillfreds,
beställaren hade väntat sig ett annorlunda
resultat. Upplagt för en diskussion, alltså.
Också den här gången var det enkelt
att reda ut saken. Vi gick bara tillsammans
igenom hurdant slutresultatet skulle vara
och hur man kunde nå det – alla gräsklippare och gårdar har ju sina egna fasoner.
Också här i Eepee måste vi ta oss tid till
"handgriplig" orientering. Också om största delen av säsongarbetarna är barn av den
digitala eran, kan man inte till exempel

lapsia onkin, ei esimerkiksi verkkomateriaalien varaan voi yksin laskea. Me jokainen kun tulkitsemme asioita eri tavoin, on
näkymätön syytä tehdä näkyväksi: tämä
on meidän tapamme toimia. Parhaan asiakaspalvelun varmistava tärkeä hiljainen
tieto siirtyy eteenpäin vasta, kun se sanotaan ääneen.
Henkilöstömme on strategiamme toteutuksessa avainasemassa tavoitellessamme
visiomme mukaista paikkaamme kaikkien asiakasomistajiemme ykkösvalintana.
Ykkössija ei ole koskaan eikä missään pysyvä paikka. Sen ansaitaksemme meidän
kaikkien on jatkuvasti uudistuttava ja kehitettävä omaa osaamistamme. Syvällinen
tuotetietous ja suositteleva myyntityö ovat
parasta asiakaspalvelua. Kun tähän vielä
lisätään aito kyky kuunnella ja tulkita asiakkaan tarpeita, voidaan sanoa, että pal-

velukulttuurimme on kohdallaan. Kulttuurikin kehittyy oppia ottamalla, välillä
kannattaa katsoa aidan toiselle puolelle.
Sisäinen liikkuvuus on tähän erinomainen keino. Mutta on hyvä muistaa, että
osaaminen ei tartu yksistään siirtymällä,
vaan oppimiselle ja opettamiselle on erikseen otettava aikaa.
Voi sanoa, että olemme hyvässä vireessä matkalla kohti kesää. Aukioloaikojen
laajentuminen on helpottanut ihmisten
arkirutiinien sujumista, piristänyt kauppaa ja tuonut tekijöille lisää työtunteja.
Ruokitaan yhdessä tätä hyvää työvirettä ja
tehdään tulevasta kesästä Seinäjoen suurtapahtumien siivittämänä koko kotimaakuntaamme oikea superkesä.

enbart lita på nätet. Eftersom vi alla tenderar att tolka saker på vårt eget sätt, är
det skäl att göra det osynliga synligt: det
här är vårt sätt att jobba. Det tysta vetandet
som säkrar den bästa kundbetjäningen kan
spridas bara om det kommer på tal.
Personalen har en nyckelställning då
det gäller att förverkliga vår strategi och
vision: att vara det primära köpstället för
alla våra ägarkunder. Platsen som nummer ett är aldrig och ingenstans någon given position. För att förtjäna den måste vi
alla ständigt förnya oss och utveckla vårt
kunnande. Djupgående produktkunskap
och rekommenderande försäljningsarbete
är den bästa kundbetjäningen. Om man
till det ännu lägger en genuin förmåga
att lyssna och förstå kundens behov, kan
man säga att vår betjäningskultur är sådan
den ska vara. Även kulturen utvecklas då

man lär sig nytt; det lönar sig att då och då
snegla över staketet. Intern rörlighet är ett
utmärkt redskap för det syftet. Det är ändå
skäl att minnas, att kunnandet inte tilltar
av att man byter plats, man ska också avsätta tid för lärande och undervisning.
Man kan säga, att vi går mot sommaren i god form. De längre öppettiderna
har underlättat kundernas dagliga rutiner,
livat upp handeln och gett anställda fler
arbetstimmar. Nu ska vi tillsammans hålla arbetslusten på topp och tillsammans
med de stora evenemangen som ordnas i
Seinäjoki se till att den blir en verklig supersommar i vårt landskap.

Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

Kimmo Simberg
verkställande direktör
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Oscar Lepistö, viherrakentaminen

Eepee vakuutti

Taitaja-kisoissa
Eepee oli vahvasti
mukana Seinäjoella
toukokuussa
järjestetyssä
ammattitaidon
SM-kilpailuissa.

Eveliina Pananen, tarjoilija
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E

epee oli mukana Taitaja-kisoissa suunnittelemassa kilpailutehtäviä, tuomaroimassa
asiakaspalvelua ja myyntiä,
viherrakentamista, visuaalista myyntityötä, hiusmuotoilua, ravintola- ja cateringkokkeja sekä
tarjoilijoita. Kilpailuun osallistui nelisensataa ammattiin opiskelevaa nuorta
43 eri lajissa.
Lakeus Matadorin ravintolapäällikkö Ulla Riihimäki kertoo, että Taitajatapahtumasta jäi todella hyvä fiilis.
Yhteistyö järjestäjien, opettajien ja oppilaiden kanssa sujui hyvin.
– Pystyimme syventämään oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä. Lisäksi saimme luotua uusia kontakteja.
Lakeus Matadorin panostukset sekä
omassa yksikössä että kilpailuareenalla toivat meille valtavasti näkyvyyttä.

Saimme tätä kautta näytettyä osaamistamme isojen tapahtumakokonaisuuksien toteuttamisessa.
Riihimäki on ylpeä, että Seinäjoen
tapahtumassa oli rohkeutta ajatella uudella tavalla. Matador toimi tarjoilijafinalistien kilpailuareenana.
– Oli rohkea, persoonallinen ja ennen
kaikkea pohjalaista hulluutta korostava
teko rakentaa jo olemassa olevasta konseptista kilpailuareena kilpailijoille.
Saimme sen eläväksi ja viihtyisäksi kokonaisuudeksi, joka palveli kilpailijoita
erinomaisesti, hän iloitsee.
Sokos Hotel Lakeuden edustajana
ravintolakokkien
lajiohjausryhmässä
ollut Päivi Pulli toteaa, että tapahtuma
on vuosien varrella paisunut valtaviin
mittasuhteisiin.
– Olin edellisen kerran mukana
2004. Nyt lajeja tuntuu olevan paljon

Milla Paananen, hiusmuotoilu

Venla Piipponen, visuaalinen myyntityö

Linda-Maarit Aittamaa ja Roosa Karhu, cateringkokki

Ilias Bichri, asiakaspalvelu ja myynti

enemmän. Järjestävällä
organisaatiolla on ollut
ihan järisyttävä urakka
tämän kaiken toteuttamisessa.

osallistui innokkaita ja
taitavia nuoria.

Vahvaa
viestiä nuorille

Prisma parturi-kampaamon myyntipäällikkö
Ruoka-Prisman myyntiAnne-Mari Koivuluoma
päällikkö Olli Isoniemi
toteaa, että tapahtuma
on tapahtumaan enemoli hyvää sparrausta ja
män kuin tyytyväinen,
tuki nuorille tulevaan.
sillä Sedun ja Eepeen
– Tämä oli nuorilyhteistyö sujui erinle hieno mahdollisuus
omaisesti. Asiakaspalnäyttää, että osaa ja
Emilia Jokinen, ravintolakokki
velu ja myynti -finaalin
ennen kaikkea haluaa
päätuomarina toiminut
kehittyä entistä paremIsoniemi toteaa, että kisassa tehtiin uu- maksi. Oli upeaa nähdä kipinä heidän
denlaisia aluevaltauksia.
silmissään onnistumisen hetkinä.
– Meillä oli yhteinen kilpailutehtävä
Koivuluoman mielestä tapahtumasvisuaalisen puolen finalistien kanssa. sa saatiin hyvin esiin, kuinka monialaiKilpailijoiden tehtävänä oli rakentaa nen yritys Eepee on.
oma myyntipiste Prismaan. Meidän fi– Samalla saimme ulos viestiä, että
nalistimme esittelivät ja myivät niissä Eepee välittää nuorista ja heidän tuletuotetta aidoille asiakkaille.
vaisuudestaan.
Prisma pukeutumisen myyntipäälMarjaana Rintamäki Agri Seinäjoellikkö Minna Mäkiranta arvostaa, että ta kertoo, että ahkeria omasta alastaan
Eepee osoittaa yhteiskuntavastuuta te- kiinnostuneita ja ylpeitä nuoria ihmisiä
kemällä näin mittavaa yhteistyötä op- oli ilo seurata.
pilaitosten kanssa. Se vahvistaa myös
– Tällaisissa tapahtumissa saadaan
yrityksen työnantajakuvaa.
tuotua etenkin nuorille tutuksi Eepeetä
– Hyvin järjestetty tapahtuma, joka ostospaikkana, harjoittelupaikkana ja
näkyi Seinäjoen katukuvassa. Kisaan työpaikkana. •

Yhteistyön avauksia

Kisoissa mukana:
Olli Isoniemi Prisma pt,
lajiohjausryhmä ja päätuomari
Kaisu Eronen, Jollas Instituutti,
tuomarointi, varapäätuomari
Lajiohjausryhmä ja tuomarointi
Anne-Mari Koivuluoma,
Prisma parturi-kampaamo
Minna Mäkiranta,
Prisma pukeutuminen ja koti sisällä
Marjaana Rintamäki, Agri Seinäjoki
Teea Vasalampi, S-market Kivistö
Lajiohjausryhmä
Ossi Kallio, Matador
Päivi Pulli,
Original Sokos Hotel Lakeus
Ulla Riihimäki, Matador, Wilson
Tuomarointi
Jaana Hakala, Prisma pt
Kati Lehtimaa, Karma
Elina Mäki-Opas, Mara-toimiala
Johanna Mäkinen,
Rosso, Coffee House
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toimialaturnee
Huollettu auto on huoleton

Lähiasemia ja
lähiruokaa
ABC-ketjussa puhaltavat syksyllä muutoksen
tuulet. Eepeen kymmenestä ABC-asemasta
Alajärvi, Alavus, Ilmajoki, Lapua, Teuva ja
Ähtäri palvelevat jatkossa asiakkaita Lähi
ABC! -nimen alla. ABC-liikennemyymälöinä
jatkavat Jalasjärvi, Kauhajoki, Kristiinankaupunki ja Seinäjoki. Muutostyöt aloitetaan
syys-lokakuun aikana ja valmista on vuoden
vaihteeseen mennessä. Sitä ennen käydään
tarkkaan per yksikkö läpi, miten asiakkaita
kullakin paikkakunnalla parhaalla mahdollisella tavalla palvellaan. Asemien palvelut ja
aukioloajat tullaan räätälöimään paikallisen
kysynnän mukaan.
Syksyllä uudistuvat myös autoilijoiden
palvelut Seinäjoen Hyllykalliolla. Prisman
ABC CarWash -pesukatu siirtyy loka-marraskuussa tien toiselle puolelle Ess Autotalon
naapuriin. Tämän jälkeen Prisman ABC
mittarikenttä siirretään pesukadun vanhalle
paikalle, jolloin saadaan kauppakeskuksen
pihan pysäköinti ja liikenne järjestettyä
entistäkin sujuvammin.
Eepeen ABC-liikennemyymälöiden Meirän
taloon annokset puolestaan uudistuivat
sopivasti kesän kynnyksellä tyydyttämään
maakunnan ja matkailijoiden herkuttelunälkää. Annoksia on kehitelty alkuvuoden
ajan yhteistyössä limy- ja mara-toimialojen
sekä Atrian kesken. Lopputuloksena
suussasulavat neljä muhkeaa burgeria sekä
lautasannokset Helluunen lintu ja Komia
possu, joiden kaikki lihatuotteet ovat Atrian
kotimaista laatua.
Juhamatti Aronen

TOP 3
ABC PESUKATU PRISMA
ABC KRISTIINANKAUPUNKI
ABC PRISMA NURMO
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115,1
100,1
95,5

Lomamatkalle startatessa on tärkeää,
että lomakunto on kohdallaan autoilijan
lisäksi myös autolla. Kaikki hoituu kerralla
kuntoon Ess Autotalon S-Etuhuollossa,
jonka Lomavalmis-pakettiin sisältyvät muun
muassa valojen, akun, jarrujen, tuulilasinpyyhkijöiden ja tuulilasin, renkaiden kulutuspintojen ja ilmanpaineiden sekä jäähdytysja jarrunesteiden tarkistus ja moottoriöljyn
vaihto. Koko setin edullinen henkilökuntahinta on vain 50 euroa plus vaihdettava
moottoriöljy ja suodatin autokohtaiseen
henkilökuntahintaan. Ja helteitähän kesällä
on ilman muuta luvassa jokaiselle lomailijalle, joten olethan muistanut huollattaa myös
ilmastoinnin? Se on hyvä tehdä aina 2–3
vuoden välein.
Vaihtoautokauppa on jatkunut vilkkaana
koko kevään. Uusien autojen kauppaan
odotetaan vauhtia syksyllä, kun useampi
Ess Autotalon edustamista merkeistä
tuo valikoimaan malliuutuuksia. Peugeot
3008 on uudistettu puskurista puskuriin
ja Peugeot 308 Allure Edition tarjoaa jopa
2500 euron asiakasedun. Kuljetustarpeet täyttää puolestaan edullisesti Fiat

Fiorino, Suomen halvin uusi pakettiauto
hintaan 14 990 euroa. Sokerina pohjalla
on pakko mainita urheilullinen Alfa Romeo
Giulia, eräs kaikkien aikojen kauneimmista
keskiluokkaisista sedaneista. Moottoreita
löytyy haitarilta 180–510hv, joten riittävä
suorituskyky on taattu.
Ess Katsastuksen toiminta on käynnistynyt vauhdilla heti ensimmäisestä
toimintakuukaudesta alkaen. Asiakkaat
ovat arvostaneet erityisesti tarjoamaamme
saumatonta palveluketjua: jos katsastuksessa ilmenee korjaustarvetta, on pienet
pulmat voitu huollon puolella pistää
kuntoon monesti saman tien. Autoilijan
palvelut tontilla täydentyvät syksyllä
entisestään, jahka saamme ABC CarWash
pesukadun naapuriimme.
Juhamatti Aronen

TOP 3
S-ETUHUOLTO
VARAOSAT
VAIHTOAUTOT

123,7
114,7
97,2

Kotoisasti kohti kesää
Alkuvuosi on ollut muutosten aikaa. Laajemmat aukioloajat on otettu hyvin vastaan ja
kauppa on käynyt kohtalaisesti. Kesäsesongin ajaksi aukioloaikoja on useissa toimipisteissämme vielä entisestään pidennetty.
S-market Kivistön laajennustyöt ovat edenneet aikataulussa ja pääsemme avaamaan
täysin uudistuneen myymälän suunnitelmien
mukaisesti loppuvuoden aikana. Vuodesta
2004 lähtien toiminut S-market Kivistö saa
kylkeensä laajennusosan, joka sijoittuu myymälän Törnävän puoleiselle pitkälle sivulle.
Myymälän sisäpuolella uudistustyöt alkavat
syksyllä. Kuudella sadalla neliöllä laajennettavan myymälän valikoimat tulevat kasvamaan
huomattavasti. Laajennuksen jälkeen myymälän kokonais-ala on noin 2000 neliömetriä.
Postin palvelut siirtyivät 6. kesäkuuta alkaen Kortesjärvellä S-marketiin. Seinäjoen
postin 60100 -palvelut muuttavat puolestaan 19. syyskuuta S-market Lehtiseen.
Kumpikin toimipiste palvelee kaupan aukioloaikoina maanantaista lauantaihin kello
7–21 sekä sunnuntaisin kello 11–18.

Nostamme S-marketeihin huhtikuussa
tulleille Kotoisat-listoille joka kuukausi
kolme lähellä tuotettua, paikallista herkkua
ja autamme näin asiakkaitamme löytämään
lähiruuan. Vaikka halu ostaa lähellä tuotettua ruokaa on kova, jää ostopäätös herkästi
tekemättä elleivät paikalliset tuotteet
nouse tarpeeksi esiin laajasta valikoimasta.
Satsaamme erityisesti myös hedelmiin
ja vihanneksiin ja tulemme entisestään
parantamaan myymälöidemme hevi-osastoja sekä laadun että esillepanojen osalta.
Koulutuskierros on parhaillaan lähdössä
liikkeelle ja ulottuu loppuvuoden kuluessa
kaikkiin yksiköihimme.
Lämmin kiitos alkuvuodesta koko marketkaupan väelle. Nautitaan kesästä akkuja
ladaten sekä töissä että lomilla.
Jari Palo

TOP 3
S-MARKET TÖRNÄVÄ
S-MARKET YLISTARO
PRISMA VIIHDE

113,1
112,1
111,7

Eepeen verollinen myynti
600 000 000

Linjuriauto on
maantien ässä

500 000 000

Suomalaisen iskelmän legendojen Toivo
Kärjen säveltämän ja Reino Helismaan
sanoittaman Linjuripolkan kertosäkeessä
lauletaan, että ”linja-autossa on tunnelmaa”.
Tämä jos mikä pitää paikkansa Seinäjoen
superkesään yhdessä kauppaseinajoki.fi
-palvelun kanssa kehittämämme Pikalinkan
kohdalla. Tässä on todellinen ässä!
Pikalinkka-bussilla messuvieraat
pääsevät mukavasti suoraan hotelliemme
ovilta messualueen portille non-stopina
jokaisena messupäivänä. Matkalla tulevat
tutuksi sekä kaupunkikeskusta että sen
palvelut bussissa tarjolla olevan Pikalinkka -tarjouslehden myötä. Eikä maksa
mitään: bussilipun saa ilmaiseksi kätevästi
S-mobiiliista ja hotellien majoittuvat vieraat
vastaanotosta. Oma auto pysyy hyvässä
tallessa keskustan parkkihalleissa ja kun
messukierros on tehty, ovat Seinäjoen yli
100 erikoisliikettä valmiina palvelemaan
mainioin messueduin.
Suuntaamme katseet jo tuleviinkin kesiin
ja olemme aloittaneet Original Sokos Hotel
Vaakunan mittavan uudistusprojektin suunnittelun. Käymme tilat läpi neliö kerrallaan ja
mietimme, miten luomme hotellielämyksen,
joka tulee palvelemaan asiakkaitamme
arvokkaasti ja pohjalaisella vieraanvaraisuudella tästä vuosikymmeniä eteenpäin.
Leka heilahtaa metelitöihin suunnitelmien
mukaan joulukuun loppupuolella ja tupaantuliaisia päästään juhlimaan kesän kynnyksellä
kahden vuoden kuluttua.
Arkisen aherruksen keskellä on ollut taas
myös suurta juhlaa. Vaakunaa ja Lakeutta
luotsaava hotellipäällikkö Merja Kivioja
palkittiin toukokuussa Sokos Hotels -ketjun
parhaan päällikön, S-Bossin arvonimellä.
Vielä kerran lämpimät onnittelut ansaitusta
tunnustuksesta! Toivotaan sopivia superkesäkelejä, nautitaan Suomen suvesta ja
muistetaan, että aina on hyvä sää jos ei
grillata, niin ainakin nauttia grilliherkkuja,
joita Amarillon uudistunut ruokalista on
pullollaan.
Juhamatti Aronen

TOP 3
WILSON
HESBURGER SEINÄJOKI
PRISMA
BUFFA SEINÄJOKI PRISMA

KumEdv
KumBud
KumTot

136,1
119,8
116,3
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Paluu perustekemiseen
Olemme maatalous- ja rautakaupassa
päässeet palaamaan monien uudistusten
jälkeen toiminnan ytimeen. Meneillään
oleva vuosi on nimetty perustekemisen
vuodeksi, mikä tarkoittaa ennen kaikkea
asiakkaiden palvelemista mahdollisimman
hyvin. Yrityspuolella otamme henkilökohtaisia kontakteja maatalousasiakkaisiin ja
mietimme yhdessä heille parhaat ratkaisut.
Pidämme myös huolta, että myymälöissä on valikoima kohdallaan ja hintataso
kilpailukykyinen.
Eepee Agri -brändin markkinointi on
lähtenyt lupaavasti matkaan. Olemme
uudistettujen nettisivujen, ilmoittelun ja
mainoslehtisten avulla vieneet eteenpäin
tietoa uudella nimellä toimivasta Eepeen
maatalouskaupasta. Myös Eepos-tietojärjestelmä on osoittautunut erinomaiseksi
myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen
välineeksi.
Uutena palveluna aloitimme toukokuussa öljymyynnin verkkokaupan. Se on
saanut heti aluksi ihan mukavasti käyttäjiä.
Näköpiirissä on, että öljyn maailmanmarkkinahinta on lähdössä nousuun. Myös kone-

kaupassa on alkuvuonna ollut piristymistä.
Rakentamisessa on viimeisen vuosineljänneksen aikana ollut selvää kasvua.
Huhtikuussa rakentaminen virkistyi koko
maassa neljän prosentin verran, meillä
Eepee Agrissa on hyvin sama suuntaus.
Viljakaupassa on edelleen hiljainen vaihe,
myyjät selvästi odottelevat viljan hinnannousua. Jos lasketaan Eepee Agrin huhtikuun indeksiluku, niin ilman viljapuolta se
on 112 verrattuna viime vuoteen. Puutarhakauppa on toukokuun lämpöisinä viikkoina
saanut hyvän alkustartin, toivottavasti säät
suosivat kaupantekoa myös kesäkuukausina. Vaikka ajat ovat haasteelliset, olemme
Eepee Agrissa pärjänneet markkinoilla. Se
kertoo, että olemme tehneet asioita oikein
ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä.
Esa Nuottivaara

TOP 3
AGRI JALASJÄRVI
AGRI SEINÄJOKI
AGRI YLISTARO

131,8
127,0
107,8
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TEKSTI ANNE KYTÖLÄ KUVA JUHA HARJU

Eepeen toimipisteissä
kertyy vuodessa
jätettä yhteensä
yli 4 000 tonnia.

Eepeen Timo Salo ja
L&T:n Antti Tekoniemi
käyvät katsomassa, miten
Hyllykallion Prisman
jätehuolto toimii. Sari
Paalimäki tuo pakkauspahveja
ja -muoveja jätehuoneeseen.

Kaupasta kiertoon
E

epee-Kiinteistöt Oy on 2014 keskittänyt jäte- ja viemärihuollon Lassila &
Tikanojalle, koska haluttiin yksinkertaistaa jäterumbaa. L&T vie pois myös vaaralliset jätteet sekä tuhoaa tietoturvallisesti
konttorista hävitettäväksi määrätyt asiakirjat. Eepee-Kiinteistöjen isännöitsijä Timo
Salo on tyytyväinen siihen, että jätteistä
vastaa nyt yksi asiantuntija.
– Periaatteessa tiesin ennenkin, kuinka
paljon ja millaista jätettä 68 toimipaikassamme syntyy, mutta käytännössä homma
oli levällään.
Faktatietoja oli ennen hankala kerätä,
kun astioiden tyhjennyksestä huolehti lähes 20 eri yritystä.
– Raportointi on keskeinen asia onnistumisessa. Nyt tiedot siirtyvät autoistamme automaattisesti järjestelmiinne, kertoo
L&T:n Ympäristöpalvelujen myyntipäällikkö Antti Tekoniemi.
Ympäristöasioiden keskittäminen helpottaa eepeeläisten arkea. L&T seuraa jätelain muutoksia ja siirtää ne käytäntöön Eepeen yksiköissä sekä pitää huolta siitä, että
jätteet saadaan tehokkaasti kiertoon.
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– Vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat
meille tärkeitä arvoja, Eepee-Kiinteistöt
Oy:n johtaja Raija Kalliokoski sanoo.

Kehitetään yhdessä
Timo Salo ja Antti Tekoniemi ovat kiertäneet yhdessä kaikki Eepeen toimipaikat ja
kyselleet, mitä mieltä jätehuollosta ollaan.
– Meille on hyvä kertoa mitättömiltäkin
tuntuvista asioista, koska tavoitteena on
saada kaikki sujuvaksi.
Kerran kuussa kaksikko pitää palaverin,
jossa jätteiden matka kaupan puristimiin ja
edelleen kolmilokeroauton uumeniin syynätään tarkkaan ja yhdessä ratkotaan esiin
tulleita käytännön pulmia.
– Tiivistimme esimerkiksi juuri Prisman
biojätteiden tyhjennysväliä, kun havaitsimme, että kerran viikossa on liian vähän. Nyt
puristimen kontti tyhjennetään kolme kertaa kahdessa viikossa, Salo kertoo.
Biojätteet ja poltettavat jätteet noudetaan sopimuksen mukaan. Pahvijätteiden
puristimessa on sellainen hienous, että se
pirauttaa itse L&T:lle ja pyytää tyhjennyksen, kun kontti täyttyy. •

Yhteistyön
hyödyt Eepeelle
• R
 aportointi helpottuu ja tieto
lisääntyy – jätemääriä pystytään
ennakoimaan paremmin.
• K
 ustannukset laskevat.
• Y
 hteistyö mahdollistaa jatkuvan
kehityksen. Ympäristöasioissa ja
lainsäädännön muutoksissa pysytään
ajan tasalla.
• E
 epee on L&T:n avulla vastuullinen
jäteasioissa: jätteet menevät kiertoon
ja energiaksi.

Monen eepeeläisen
työtarina on polku, joka
risteilee toimipaikasta
toiseen, ketjusta toiseen tai
peräti toimialalta toiselle.
Millainen on sinun tiesi?

YLI
aitojen
Työkokemus karttuu
monipuolisesti ja
samalla saa mukavasti
opintotukeen
täydennystä.

P

arhaillaan Sedussa leipurikondiittoriksi opiskeleva
Julia Autio työskentelee
Eepeen market-toimialalla
tällä hetkellä peräti neljällä eri paikkakunnalla.
– Opiskelupaikkakuntani Seinäjoen lisäksi otan kutsuja vastaan kotipaikkakunnaltani Lehtimäeltä
sekä kätevän automatkan päässä olevista lähikunnista Kuortaneelta ja Alajärveltä.
Eepee tuli Julialle tutuksi jo hänen aiemmin suorittamiensa merkonomiopintojen aikana, kun hän pääsi
tutkintoon kuuluvaan harjoitteluun Smarket Lehtimäelle.
– Sain sittemmin pestin tarvittaessa
työhön kutsuttavana ja samalla marketpäällikkö Virpi Lahtinen vinkkasi
minulle mahdollisuudesta usealla eri
paikkakunnalla työskentelyyn.

Työkokemus karttuu
monipuolisesti
Tähän mennessä Julia on S-marketien
lisäksi työskennellyt Hyllykallion Prismassa.
– Suosittelen liikkuvuutta erityisesti
opiskelijoille. Työkokemus karttuu monipuolisesti ja samalla saa mukavasti
opintotukeen täydennystä.
Hän kiittää, että tieto pesteistä kulkee kätevästi Tempuksen viestiketjun
kautta ja pääsääntöisesti hyvissä ajoin.
– Toki joskus on äkillisten sairaustapausten sattuessa ehkä tuuraajatarvetta
samaksikin päiväksi muutaman tunnin
varoitusajalla. Opiskelijana aikatauluni
joustaa ja voin usein auttaa näissäkin.
Parasta sisäisessä liikkuvuudessa
on Julian mielestä se, että saa tutustua
useisiin eri toimipisteisiin ja pääsee
laajasti näkemään erilaisia tapoja toimia.
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Viiden toimialan ansiosta
Eepeellä on valtavasti
mahdollisuuksia.

– Toki täytyy tunnustaa, että aivan erityisen hyvin
viihdyn Lehtimäellä, jossa monet asiakkaat ovat minulle tuttuja, hän hymyilee.

Jotakin uutta, jotakin vanhaa
Kokkauksen kesäksi kukkiin vaihtanut Jouko Kananoja on onnellinen mies. Rossokokin rohkea yhteydenotto Hyllykallion Multasormeen johti unelmien kesäduuniin.
– Minulla on vielä viitisen vuotta työuraa jäljellä
ja ajattelin, että nyt olisi hyvä tilaisuus kokeilla jotakin ihan uutta. Soittelin sitten viime syksynä tänne
Rintamäen Marjaanalle ja tiedustelin mahdollisuutta
päästä kesäksi töihin. Siitä se lähti rullaamaan.
– Tämä oli kyllä nappivalinta, puutarha on minun
juttuni. On ollut hienoa huomata, miten paljon opittavaa minullakin vielä kaksi vuosikymmentä puutarhanhoitoa harrastettuani on. Erityisesti yksivuotiset
kasvit eli kesäkukat ovat uutta maaperää, omassa
puutarhassa pääroolissa ovat perennat.
Järjestyksen ihmisenä Jouko kertoo nauttivansa,
kun saa laittaa myytävää kauniisti esille. Eniten oppimista on puolestaan ollut kassatyössä, sen verran
järjestelmät ovat hänen ajoistaan Rosson salipuolella
kehittyneet.
– Suurin ero keittiöhommiin verrattuna on yksinkertaisesti se, että täällä saa olla ulkona. Ja työn ydin
puolestaan on aivan sama: hyvä asiakaspalvelu. Se
on kaiken A ja O, sen ehdoilla mennään.

Tilaisuus haastaa oma osaaminen

Joukon
puutarhavinkki
• K
 okeile kotipuutarhaan
omenapuiden lisäksi myös
muita hedelmäpuita. Meillä
menestyvät myös vyöhykkeille
1–3 suositellut lajikkeet kuten
monet luumu-, kirsikka- ja
päärynäpuut.
• K
 un teet puutarhaa, suunnittele
istutusalueet, jotka sitten täytät
kasveilla. Näyttävää, eivätkä
rikkaruohot pääse vallalle.
Ilimajoen poijat
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Jouko kiittää sitä, miten hyvin sisäinen liikkuvuus
on Eepeessä järjestetty.
– Kun asia oli sovittu, minun ei tarvinnut tehdä
muuta kuin odottaa tietoa pestin päivämääristä. Ravintolapuolellahan on myös todella hyvät mahdollisuudet siirtyä yksiköstä toiseen, mutta sen tilaisuuden halusin tällä kertaa jättää nuoremmille.
Hän suosittelee sisäistä liikkuvuutta erityisesti
työuransa alkutaipaleella oleville, jotka ehkä eivät
vielä ole täysin varmoja omasta polustaan.
– Viiden toimialan ansiosta Eepeellä on valtavasti
mahdollisuuksia. Ja heille, jotka ovat pitkään olleet
samoissa tehtävissä, tämä on oiva tapa oman osaamisen haastamiseen. Nykyään enää harva tekee koko
työuraansa yhdessä hommassa, on hyvä osata useampia asioita.
Kesäsesongin aikana Multasormessa työskentelee
peräti kymmenpäinen kausityöntekijöiden joukko.
– Suuri kiitos vakiväelle pitkästä pinnasta, kyllä
meidän kanssa varmaan on paljon puuhaa. Nytkin
taitaa porukassa olla viisi ihan ”vihreää”, Jouko nauraa.

Tommin palsta

Sisäinen liikkuminen
avaa työsilmiä
Henkilöstöjohtaja Tommi
Suvisalmi, mitä sisäinen
liikkuvuus Eepeessä tarkoittaa?

K

äytännössä sisäinen liikkuvuus
tarkoittaa sitä, että työntekijää kannustetaan hakeutumaan työtehtäviin yli toimipaikkarajojen, esimerkiksi marketista toiseen marketiin
tai yli ketjurajojen vaikkapa S-marketista
Saleen tai jopa toimialalta toiselle kuten
maralta limyyn tai limyltä marketiin.
Koko S-ryhmässä kannustetaan henkilöstöä aktiivisesti sisäiseen liikkumiseen ja
sille on laadittu pelisäännöt Sisäisen liikkuvuuden suosituksessa. Sisäinen liikkuvuus
voi olla vakituista siirtymistä uusiin tehtäviin, määräaikaista tai myös sitä, että työntekijä työskentelee niin sanotusti ristiin,
monella toimialalla ja ketjussa.

Kuka voi tällaiseen pestiin hakeutua?
Kuka tahansa eepeeläinen. Lähtökohta on
sisäinen rekrytointiprosessi: henkilöstölle
tiedotetaan sisäisesti kaikista talon vapaista paikoista ja näissä hauissa kannattaa olla
mukana. Haun myötä opastetaan olemaan
yhteydessä hakevan toimipaikan esimieheen.
Samalla on hyvä keskustella asiasta
oman lähiesimiehen kanssa. Hän osaa neuvoa muun muassa Tempuksen käytössä.
Sen avulla voi ilmoittaa halukkuutensa
työskennellä eri toimipaikoissa. Tempukseen kirjataan osaamiset, joita voi ajan mittaan täydentää ja siten laajentaa työssäkäyntimahdollisuuksiaan.
Myös me henkilöstöhallinnossa tai oman
toimialan johto voi vinkata ja opastaa asiassa.

Mitä etua sisäisestä
liikkuvuudesta on?
Sisäinen liikkuvuus, ristiintyöskentely, luo
monitaitoisuutta ja ammattiosaamiseen
sekä syvyyttä että laajuutta. Me eepeeläiset
teemme kaikki asiakaspalvelutöitä ja monitaitoisuus lisää mahdollisuuksia oman
työnkuvan monipuoliseen sisältöön ja myös
ansaintamahdollisuuksiin. Monitaitoisuus
luo sitoutumista puolin ja toisin.
Osaamisten syventyminen ja kokonaisuuksien hahmottaminen ovat perusta myös
Eepeen sisäiselle urakehitykselle. Meillä on
lukuisia työtarinoita, joissa työpolku risteilee toimipaikasta toiseen, ketjusta toiseen,
toimialalta toiselle – ja osa etenee oman motivaationsa innostamana myös esimies- tai
asiantuntijatehtäviin.

Miten rohkaisisit tarttumaan
mahdollisuuteen enemmänkin?
Kannattaa huomioida myös määräaikaiset
hakumme. Vakituisella eepeeläisellä vakituinen työsuhde pysyy taustalla, jos päättää
määräajaksi lähteä katsomaan toista työtehtävää. Ristiintyöskentely avaa työsilmiä ja
lyhyemmältä tai pidemmältäkin keikalta
saa varmasti aina jotain kehitysasiaa tuliaisiksi kotiyksikköön ja päinvastoin.
Liikkumista yli toimialarajojen on ollut
meillä jo pitkään ja se on varsin luontevaa,
kunhan omaa motivaatiota perehtyä uuteen
toimeen tai ammattiin vain löytyy. Haluamme kannustaa tähän ja tuoda esiin mielenkiintoisia esimerkkejä monitaitoisuudesta
ja mahdollisuuksista, mitä näin iso ja monitoimialainen talo voi henkilöstölleen tarjota. •
Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja
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LIPUT
TILAUKSEEN
VAIKKA HETI!

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

