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pääkirjoitus

Eepee somessa

e-palat

Verkkosivut eepee.fi, vuosikatsaus.eepee.fi, eepeeoljypalvelu.fi, ravintolakarma.fi
Instagram instagram.com/eepee_ok/
Facebook facebook.com/eepee.fi
Twitter twitter.com/Eepee_Ok
LinkedIn linkedin.com/company/Etelä-Pohjanmaan-Osuuskauppa

Nyt on lupa somettaa!
Tehtiinkö töissä tänään jotain
poikkeuksellisen kiinnostavaa? Oletko
täpinöissäsi jostain palvelustamme?
Tässä lehdessä esitellään Eepeen uudet somepelisäännöt sekä Workplace, jotka molemmat kehittävät S-ryhmän viestintää entistä avoimempaan
suuntaan. Eepeen uudet sosiaalisen median pelisäännöt
rohkaisevat meitä kaikkia eepeeläisiä kertomaan
omissa somekanavissamme Eepeen toimipaikoista ja
palveluista.
Osuuskaupan palveluiden suositteleminen peukuttamalla ja päivityksiä jakamalla on
parasta markkinointia, mitä me
eepeeläisinä voimme tehdä. Jos
toimipaikalla on omia somekanavia, päivityksiä niihin on
tervetullut tekemään jokainen,
kunhan asia on ensin sovittu
oman esimiehen kanssa.
Hyvää tulevaa joulun aikaa ja
antoisia hetkiä somen parissa!

PRISMA
Prisma Seinäjoki (Hyllykallio) facebook.com/prismaseinajoki,
instagram.com/prismaseinajoki
Rautaprisma Seinäjoki (Hyllykallio) facebook.com/rautaprismasjk
Prisman Parturi-Kampaamo facebook.com/PrismaParturiKampaamo,
instagram.com/prismaparturihyllykallio
ABC-LIIKENNEMYYMÄLÄT
Lähi-ABC Alajärvi facebook.com/abcalajarvi
Lähi-ABC Alavus facebook.com/abcalavus
Lähi-ABC Ilmajoki facebook.com/abcilmajoki
ABC Jalasjärvi facebook.com/abcjalasjarvi
ABC Kauhajoki facebook.com/abckauhajoki
ABC Kristiinankaupunki facebook.com/abckristiinankaupunki
Lähi-ABC Lapua facebook.com/abclapua
ABC Seinäjoki facebook.com/abcseinajoki, instagram.com/abcseinajoki
Lähi-ABC Teuva facebook.com/abcteuva
Lähi-ABC Ähtäri facebook.com/abcahtari
ABC CarWash Hyllykallio facebook.com/CarWashHyllykallio
EEPEE RAVINTOLAT facebook.com/EepeeRavintolat
Amarillo Seinäjoki facebook.com/AmarilloSeinajoki,
instagram.com/amarilloseinajoki
Coffee House Seinäjoki facebook.com/CoffeeHouseSeinajoki,
instagram.com/coffeehousesjk
Talriikki Seinäjoki facebook.com/Talriikki, instagram.com/talriikki
Ulpu Ruokapirssi facebook.com/UlpuRuokapirssi, instagram.com/ulpuruokapirssi
Virittämö facebook.com/virittamo
Karma facebook.com/ravintolakarma, instagram.com/ravintolakarma
Kauppatorin Aalto Seinäjoki facebook.com/KauppatorinAalto
Pub Wilson facebook.com/PubWilson
Ravintola Matador facebook.com/lakeusmatador
Ravintolamaailma Prisma Seinäjoki facebook.com/Ravintolamaailma Seinajoki,
instagram.com/Ravintolamaailma_Seinajoki
Rosso Seinäjoki facebook.com/RossoSeinajoki, instagram.com/rossosjk
Sokos Hotel Lakeus facebook.com/Lakeusoriginal, instagram.com/lakeusoriginal
Sokos Hotel Vaakuna instagram.com/vaakuna.seinajoki

Kaksi uutta jäsentä
hallintoneuvostoon

E

Joko sinä olet
kippistänyt Ulpulla?
”Sanovat, että merta edemmäs ei kannata mennä kalaan.
Sanonta pätee myös uuden Ulpu-oluen kanssa. Se kun tulee
tästä likeltä, ylpeänä ja suurella syrämellä.”

Y

llä oleva slogan on koristanut lokakuusta lähtien
uuden Ulpu-oluen etikettiä.
Hetki on historiallinen, onhan
kyseessä Eepeen ensimmäinen
oma olut. Päävastuu valmistuksesta
annettiin paikalliselle Mallaskosken
panimolle, Eepeeltä suunnittelussa
olivat mukana mara-puolen konkarit
Joonas Uitto, Kati Lehtimaa ja
Hannu Luhtala.
– Hienoa, että saimme Ulpun
mukaan alkavalle pikkujoulukaudelle. Onhan kyseessä tuote, joka
sopii loistavasti niin ruokailuun kuin
seurusteluunkin, iloitsee Kati.
Luonteikas ja suklainen
Näillä leveysasteilla talvi ei ymmärrettävästi ole Ulpu Ruokapirssin
parasta sesonkiaikaa. Helles-tyyppinen Ulpu-olut syntyi ideasta kääntää
tämä haaste mahdollisuudeksi.

– Suklaamallas tuo Ulpun makuun mukavasti pehmeyttä, mutta
muuten olut on kuin kuka tahansa
pohjalainen, siltä ei luonnetta
puutu, summaa Joonas.
Tällä hetkellä maakunnan osaamista ja juomaprovinssin ilosanomaa
levittävää Ulpu Helles -olutta voi
ostaa Seinäjoen S-marketeista ja
maistella Eepeen Seinäjoen ravintoloissa: Amarillossa, Wilsonissa,
Matadorissa, Karmassa, Talriikissa,
Rossossa ja Coffee Housessa. Ulpun
löytää myös Original Sokos Hotel
Lakeuden ja Vaakunan minibaareista.
– Työn puolesta tutuksi on tullut
satoja oluita, mutta paras näköjään
tulee, kun tekee itte, myhäilee
Hannu.
Eepeen toimialarajat ylittävän
Ulpun matkaa kannattaa seurata
myös jatkossa – koskaan kun ei
tiedä, missä siihen törmää.

telä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvostoon
kuuluu 21 jäsentä, joista kolmannes on vuosittain
erovuorossa. Kauden 2018–2020 jäsenet valittiin
edustajiston syyskokouksessa 30. marraskuuta.
Uusina jäseninä hallintoneuvostossa aloittavat maanviljelijä Kari Homi Seinäjoelta ja talousjohtaja Mats Söderback
Närpiöstä. Söderback valittiin Jonny Ehrsin tilalle hänen
toimikautensa loppuun vuodelle 2018.
Erovuoroisista uudelleen valittiin koneurakoitsija
Heikki Lehtinen Kauhavalta, maatalousyrittäjä Jukka
Reinikka Alavudelta, maatalousyrittäjä Tarja Mäkiniemi
Ilmajoelta, sairaanhoitaja Sirkka Penttilä Seinäjoelta ja
hallintojohtaja Markku Vanhanen Kauhajoelta.

HALLINTONEUVOSTO VUONNA 2018
Elina Varamäki, pj. vararehtori, dosentti, Seinäjoki
Taavi Kivipelto, vpj. maanmittausinsinööri, Alajärvi
Anne Haapa-aho, esikoulunopettaja, Kuortane
Jussi Haapoja, maatalousyrittäjä, Kurikka
Sirkku Harju, etuuskäsittelijä, merkonomi, Seinäjoki
Lasse Hautala, kansanedustaja, agrologi, Kauhajoki
Kari Homi, maanviljelijä, Seinäjoki
Anssi Kivistö, optikko, yrittäjä, Seinäjoki
Heikki Lehtinen, koneurakoitsija, Kauhava
Mervi Mäenpää, maatalousyrittäjä, Seinäjoki
Tarja Mäkiniemi, maatalousyrittäjä, Ilmajoki
Sirkka Pakkala, maanviljelijä, Jalasjärvi
Riitta Panula, luokanopettaja, Lapua
Sirkka Penttilä, sairaanhoitaja, Seinäjoki
Jukka Reinikka, maatalousyrittäjä, agrologi, Alavus
Merja Sinkkonen, emäntä, Ilmajoki
Sinikka Syrjälä, yrittäjä, Kauhava
Mats Söderback, talousjohtaja, Närpiö
Markku Vanhanen, hallintojohtaja, filosofian maisteri, Kauhajoki
HENKILÖSTÖN EDUSTAJAT:
Markku Tulisalo, myyntineuvottelija, Seinäjoki
Marika Lintula, marketpäällikkö, Jalasjärvi

Ulpun puolesta kuohuvaa talvikautta toivotellen,
Elina Mäki-Opas

Eepeen asiakkuuspäällikkö

Pukumiehen jouluetu
Eepeen henkilökunnalle
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan henkilöstölehti 4/2017

Julkaisija Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa,
PL 70, 60101 Seinäjoki, p. 010 764 6000, www.eepee.fi
Toimitus Päätoimittaja: Tuula Rajala, tuula.rajala@sok.fi,
p. 010 764 9222 | Tuottaja: Kirsi Poltto, kirsi.poltto@bstr.fi
Kannen kuva: Elina Rannanjärvi
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S-Etukortilla maksaessasi saat normaalihintaisista tuotteista
30 prosentin alennuksen ja päälle 15 prosentin henkilökunta-alennuksen.
Etu on voimassa 7.–23.12.17. Etu koskee myös henkilökunnan talouden
jäseniä. Kerrothan kassalla ennen maksutapahtumaa olevasi oikeutettu
henkilökunnan jouluetuun. Jouluetu on voimassa myös Mick’sin
verkkokaupassa osoitteessa micks.fi.
Hyvää joulua toivottaen, Pukumies Seinäjoen väki

Eepeeläisille
kunniamerkkejä

Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
henkilökunnasta seuraaville henkilöille
on myönnetty kunniamerkit:

Tasavallan Presidentti, Suomen
Valkoisen Ruusun ja Suomen
Leijonan ritarikuntien suurmestari
on päättänyt antaa 6.12.2017
ansioituneille Suomen kansalaisille
kunniamerkkejä.

Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein
Kallio Ossi, ravintola- ja keittiöpäällikkö
Kanto Henna, projektipäällikkö
Kiviniemi Tuula, marketpäällikkö
Väliaho Päivi, myymäläpäällikkö

Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali
Rintaniemi Katri, asiakasomistajaneuvoja
Särkelä Viveca, HR-asiantuntija
Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Höykinpuro Heli, myyjä
Ristimäki Raija, myyjä
Visala Merja, myyjä

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa onnittelee kunniamerkkien saajia.
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tiimi

Suunnittele
kiire pois
Niko

Kortesjärven S-marketissa on
maanantaiaamuna leppoisa
tunnelma. Kuntakeskuksen
ainoassa ruokakaupassa asiakkaat
vaihtavat kuulumisia eikä
kenelläkään tunnu olevan kiire.
Jussi

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT ELINA RANNANJÄRVI

M
Täällä töissä:
Niko Kinnunen
Anne Pajanen
Jaana Teppo
Riitta Ojavainio
Taru Keisala
Sanna Ylinen/Heidi Salmenautio
Jaana Sivula
Niina Laukkonen
Henna Haukkala (äitiyslomalla)
Sanna Salo (hoitovapaalla)
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yymälän puolella ei uskoisi, että
Kortesjärven S-marketin takahuoneessa vallitsee sähäkkä tunnelma.
Eepeen
Härmänmaan
ryhmäpäällikkö Jussi Järvinen esittelee henkilökunnalle tilausjärjestelmiin liittyviä tulevia muutoksia. Hän herättelee kysymällä, kyseenalaistamalla ja visioimalla.
– Kun uusi tilausjärjestelmä vuonna 2019
tulee, on kaiken oltava kunnossa. Siihen
mennessä on käytävä läpi työjärjestys ja mietittävä avoimesti, onko henkilöiden osaamisessa puutteita.
– Tulevaisuudessa tilaukset tapahtuvat
myymälän senhetkisten saldomäärien perustella, mikä vaatii entistä tarkempaa tietoa
kunkin tuotteen todellisesta menekistä, hän
jatkaa.
Järvinen havainnollistaa tilastojen avulla,
kuinka kiireen tunnetta voi poistaa paremmalla suunnittelulla. On paljon, mitä voi tehdä myymälässä edellisenä iltana ja näin helpottaa seuraavan aamun työkuormaa.

Kiirettä on hyvä miettiä myös siitä näkövinkkelistä, voisiko osa siitä selittyä epäselvällä vastuunjaolla. Erityisesti pienessä
marketissa on tärkeää, että väki osaa hoitaa
ammattitaidolla eri työtehtäviä.
– Kaikkien ei pidä olla vastuussa kaikesta, mutta perustyöt on jokaisen hallittava.
Näin ei tule osaamiseen aukkoa, jos joku on
sairaana.

Vaihtamalla oppii
Kortesjärven S-marketissa näkyy koulutusmyönteisyys kaupan arjessa. Eepeessä on
mahdollista oppia uutta työn ohessa, ja tuohon tilaisuuteen ovat tarttuneet muun muassa Henna Haukkala ja Sanna Ylinen.
Haukkalan vakituinen työpaikka on Hyllykallion Prisman Ravintolamaailmassa. Pienen lapsen äiti kaipasi lyhyempiä työmatkoja: kotinurkilta Ylihärmän S-marketista löytyi
sopivasti äitiyslomansijaisuus ja sen perään
ennen omaa äitiyslomaa muutaman kuukauden lisäpätkä Kortesjärveltä.
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ajankohtaista
Täällä on yhteisöllisyyttä,
jollaista ei suuremmissa
paikoissa kohtaa.

Workplacessa jokaisesta tulee viestijä.

Osa viestii aktiivisesti, osa harvoin.

– Olen oppinut paljon uutta täällä marketpuolella, jossa on käytössä eri järjestelmät. Lisäksi on
ollut hienoa, että ”hormonihirviöksi” muuttuneena pääsin vielä loppukuukausiksi työvaihtoon uuteen paikkaan, viimeistä työpäivää ennen äitiyslomaa tehnyt Haukkala vitsailee.
Ylinen tekee Kortesjärven S-marketissa esimiesvalmennukseen liittyvää harjoittelujaksoa. Hänestä työssä pätevöityminen on oivallinen tapa oppia.
Pienessä marketissa on se hyvä puoli, että esimies
osallistuu kaikkiin kaupan tehtäviin.
– Vahvuuteni esimiehenä? Olen toimelias käytännön ihminen, joka johtaa tekemällä. Tykkäisin
olla johtajana pienessä yksikössä, hän pohtii.

Henna

Uudistumisesta virtaa

Sanna

Niko Kinnunen on ollut myymäläpäällikkönä Kortesjärven S-marketissa nelisen vuotta. Tuo aika on
ollut jatkuvaa muutosta, sillä tiimi on vaihtunut
eläköitymisten myötä melkein kokonaan.
Pitkään töissä olleista on jäljellä enää Anne Pajanen, jonka osuuskauppaura alkoi kesällä 1971
Vähästäkyröstä. Sieltä tie vei aluksi Alahärmään ja
vuonna 2003 Kortesjärvelle.
– Viime vuodet ovat olleet sopeutumista, kun
vanhat työkaverit ovat jääneet eläkkeelle ja nuoria
on tullut tilalle. He ovat rohkeampia, itsevarmempia ja osaavat tekniset jutut.
– Hyvin he ovat minut mukaan ottaneet, vaikka olen eri elämänvaiheessa. Niko on aivan ihana
pomo, ehdottomasti paras yli neljäkymmenvuotisen urani aikana, hän kiittää.

Säilytetään nykyset palvelut

Anne
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Kinnusen mukaan viime aikoina on tullut muutoksia myös markkinatilanteeseen, sillä kuntakeskuksessa ei ole enää muita ruokakauppoja.
– On haasteellista, että olemme Kortesjärvellä
ainut kauppa. Ei ole vertailupohjaa. Toisaalta hyviä puolia on se, että tunnemme hyvin asiakkaamme. Täällä on yhteisöllisyyttä, jollaista ei suuremmissa paikoissa kohtaa.
Hän näkee kaupan vastuullisuuden ulottuvan
perinteisiä tehtäviä laajemmalle.
– Meidän tehtävänämme on säilyttää alueella
palvelut. Jos me emme olisi ottaneet postipalveluja, ne olisivat todennäköisesti hävinneet kokonaan. •

Kaikkien pitäisi tulla kuulolle, jotta saisimme hyödynnettyä
mahdollisimman hyvin palvelun mahdollisuudet.

Workplace

korvaa Sintran
Facebookin yrityksille kehittämä
viestintäpalvelu Workplace korvaa meillä
Sintran ensi kesään mennessä.

M

oni meistä on tottunut käyttämään
myös työasioissa erilaisia sosiaalisen
median sovelluksia, kuten WhatsAppia. Jatkossa julkiset somepalvelut eivät ole kuitenkaan enää sallittuja työpaikan sisäisessä käytössä. Siksi S-ryhmä ottaa käyttöön
Workplacen, joka on Facebookin yrityksille tarjottava viestintä- ja yhteisöpalvelu.
Teknisesti vanhentuneen ja kalliin Sintran tilalle tulee kätevästi mobiilissa toimiva ratkaisu,
jota jokainen voi käyttää vaikkapa omasta puhelimestaan. Workplace ja sen pikaviestin Work
Chat ovat helppo tapa viestiä oman yrityksen,
ketjun, toimipaikan ja työryhmän sisällä. Viestivirran lisäksi Workplacesta löytyvät näppärästi
myös omaan työhön liittyvät pysyvät ohjeistukset, lomakkeet ja muut tärkeät dokumentit.
Sintraan verrattuna Workplacessa on uutta
sosiaalisen median yhteisöllisyys ja vuorovaikutteisuus. Jokainen työntekijä voi osallistua ja
vaikuttaa työhönsä aivan uudella tavalla: keskustella, kysyä, jakaa sisältöjä, tykätä. Tämä
toivottavasti lisää työn tehokkuutta ja työssä
viihtymistä sekä näkyy ennen pitkää myös asiakaspalvelun laadussa.

Workplace on sisäinen sosiaalinen media,
joten sen käyttämiseen annetaan vain ohjeita ja
suosituksia. Sen käyttäjät itse päättävät, mihin
kaikkeen sitä hyödynnetään. Matkan varrella
opimme yhdessä, mitkä ovat työyhteisössä parhaita käytäntöjä.
Workplacen ja Work Chatin käyttöönotto tapahtuu S-ryhmässä vaiheittain. Eepeen toimipaikkojen työntekijöille se tulee mahdolliseksi
kevään 2018 aikana.
Kummatkin sovellukset voi asentaa omaan
puhelimeensa. Uuden palvelun käyttöönotto
tulee olemaan useimmille helppoa, sillä se toimii samaan tapaan kuin Facebook. Jokainen saa
tiiviin perusohjeistuksen, jolla pääsee käytön alkuun. •

Workplace
lyhyesti:
• Facebookin työelämän tarpeisiin
kehittämä viestintä- ja yhteisöpalvelu.
• Voi käyttää kaikilla päätelaitteilla.
• Jokainen työntekijä toimii omalla
nimellään ja omilla tunnuksilla.
• Käyttöönotto ei edellytä Facebookin
käyttöä.
• Workplacella ja Facebookilla ei ole
yhteyttä eikä tieto liiku niiden välillä.
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Yhteistyö

TJ:n terveiset

Miltä näyttää
Eepee 2018?
Eepee luopuu vuodenvaihteessa maatalous- ja
rautakaupasta. Se on suuri
muutos meille kaikille:
lähteville ja jääville. Tässä
on oiva hetki myös miettiä,
miltä Eepee näyttää nyt ja
tulevaisuudessa

Hur ser
Eepee ut
år 2018?
Vid årsskiftet upphör
Eepee med lantbruks- och
järnhandelsverksamhet. Det
är en stor förändring för oss
alla – för dem som lämnar
oss, och för dem som blir
kvar. Det här är att utmärkt
tillfälle att tänka på hur Eepee
ser ut nu och i framtiden.
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J

oulukauppa on kiivaimmillaan ja
useiden mittarien mukaan tästä
näyttäisi tulevan hyvä vuosi. Ennusteet kertovat, että kuluttajat aikovat
käyttää rahaa jouluostoksiin enemmän
kuin viime vuonna. Toivotaan näin ja nautitaan joulun vilskeestä.
Samalla Eepee valmistautuu suureen
muutokseen, kun Eepee Agri Oy siirtyy
Hankkija Oy:n omistukseen 11. tammikuuta. Tuntuu haikealta, kun iso siivu
toimintoja ja liki sata työntekijää siirtyy
meiltä muualle. Kauppa on kuitenkin lopulta niin Eepeen, Hankkijan kuin siirtyvän henkilöstön kannalta paras ratkaisu.
Hankkija suurena, alalle erikoistuneena
toimijana on vahva ja vahvistaa osaami-

J

ulhandeln är nu som livligast, och
enligt flera indikatorer verkar det
som om det här året blir ett gott år.
Prognoserna ger vid handa att konsumenterna tänker använda mer pengar
på sin julshopping än de gjorde i fjol. Vi
hoppas att det stämmer och njuter av julstöket.
Samtidigt förbereder sig Eepee inför
en stor förändring – Eepee Agri Oy ska
den 11 januari övergå i Hankkija Oy:s
ägo. Det känns vemodigt då en stor del av
verksamheten och närmare etthundra anställda går över från oss till en ny arbetsgivare. Sist och slutligen är affären ändå
den bästa lösningen för såväl Eepee och
Hankkija som personalen. Hankkija är
en stor och stark, på branschen speciali-

sellaan koko elintarvikeklusterin toimintaa maakunnassa.
Asiakasomistajat saavat Bonusta Eepee
Agreista ja S-Raudoista vuoden 2017 loppuun saakka. Sen jälkeen sanomme mittavat kiitokset ja toivotamme hyvää tulevaisuutta koko Eepee Agrin henkilökunnalle.
Samalla on aika miettiä, miltä Eepee
näyttää muutoksen jälkeen, ilman maatalouskauppaa. Strategian päivittäminen on
aloitettu hallituksen toimesta ja kevään
mittaan keskustelu laajenee. Joulukuussa
johtoryhmän työpajassa työstettiin strategian pohjaksi uusia johtamislupauksia ja
esimiespäivillä helmikuussa työ jatkuu.
Ajankohtaista juuri nyt ovat myös
marraskuussa käyttöön otetut uudet sosi-

serad aktör, som med sitt kunnande stärker hela livsmedelsklustrets verksamhet i
landskapet.
Ägarkunderna får Bonus på Eepee Agri
och S-Rauta till slutet av år 2017. Sedan
säger vi ett stort tack till Eepee Agris hela
personal och tillönskar dem en ljus framtid.
Samtidigt är det dags att fundera på
hur Eepee ser ut efter förändringen, utan
lantbrukshandel. Styrelsen har redan börjat uppdatera strategin, och under vårens
lopp kommer debatten att utvidgas. Under
ledningens workshop i december finslipades nya ledarskapslöften, och arbetet fortsätter under chefsdagarna i februari.
Aktuella just nu är också de nya spelreglerna för sociala medier, som togs i

aalisen median pelisäännöt. Toivon, että
kaikki tutustuvat toimipaikoittain näihin
pelisääntöihin ja toimivat niiden mukaan.
Maalaisjärjellä otamme sosiaalisen median sopivasti haltuun. Pidetään mielessä,
että asiakkaaseen keskittyminen on yhä
päätehtävämme.
Kiitos henkilökunnalle ja kaikille eepeeläisille tästä vuodesta. On ilo jälleen
katsoa työyhteisötutkimuksen tuloksia,
jonka mukaan Eepee koetaan erinomaiseksi työnantajaksi. Jatketaan ensi vuoteen
samalla ilolla ja sitoutumisella.

Valoisaa joulua toivottaen,
Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

bruk i november. Jag hoppas att alla bekantar sig med spelreglerna som gäller för
deras verksamhetsställe och agerar i enlighet med dem. Med sunt förnuft klarar
vi av de sociala mediernas utmaningar. Vi
ska komma ihåg att fokusering på kunden
fortfarande är vår huvuduppgift.
Jag tackar personalen och alla till Eepee
anknutna personer för det här året. Det är
åter ett nöje att kolla resultaten av arbetsgemenskapsundersökningen, enligt vilka
Eepee upplevs som en utmärkt arbetsgivare. Vi går mot nästa år mes samma glädje
och engagemang.
En glad jul önskar
Kimmo Simberg
verkställande direktör
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somessa

Facebook
tehostaa myyntiä
Eepeen somevastaava Sari Tuomisto pitää
ykköskanavana Facebookia, koska se tukee
parhaiten myyntiä. Instagram puolestaan
vahvistaa brändiä.

S

Saa somettaa
vastuullisesti

Kun Eepeen sisäinen viestintä siirtyy some-aikaan, sen
myötä uudistuvat myös ulkoiset somen pelisäännöt.

P

elisääntöjen ydin on, että meillä saa somettaa ja työnantajaansa somessa peukuttavat työntekijät ovat yritykselle arvokkaita. Kannattaa siis osallistua rohkeasti ja
kokeilla eri kanavia. Käytä niitä, jotka koet itsellesi sopivimmiksi.
– Eepeeläinen on somessakin rehellinen, avoin,
innostava, asiallinen ja ystävällinen, asiakkuuspäällikkö Tuula Rajala linjaa.
Julkaisija on aina vastuussa siitä, minkälaista
materiaalia hän sosiaaliseen mediaan julkaisee.
– Kaikki tämä on vapaaehtoista ja erittäin vastuullista toimintaa. Sosiaalista mediaa koskevat
säännöt ovat voimassa myös vapaa-ajalla. Epäselvissä tilanteissa ole aina yhteydessä esimieheesi.

Innosta omalla tyylillä
Sosiaalista mediaa kannattaa käyttää itselle luontevalla tyylillä. Osallistu erityisesti keskusteluihin, joiden aiheen tunnet hyvin ja joista olet
innoissasi. Kuuntele ja vastaa palautteisiin, mutta selvitä asioiden taustat tai ohjaa palautteet
oikeaan osoitteeseen.
S-ryhmään liittyvien sisältöjen ja keskustelujen seuraaminen on hyvä tapa lähteä liikkeelle.
Voit hakea vinkkejä muilta somessa toimivilta
s-ryhmäläisiltä, kuten esimerkiksi katsomalla listaa s-ryhmäläiset Twitterissä.
– Somessa toimii parhaiten, kun kirjoitat rohkeasti omalla tyylilläsi ja omalla persoonallasi.
Luo ja jaa merkityksellisiä sisältöjä, joita haluaisit
itsekin lukea. Tärkeintä on kuunnella toisia, tuo-
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1. Muista:
Somessa pätevät samat työelämän
säännöt kuin työpaikallakin
– asiakkaita, omaa työnantajaa,
työyhteisöä ja kilpailijoita pitää
kohdella kunnioituksella eikä
työsalaisuuksia tai luottamuksellisia
tietoja saa jakaa julkisesti.

da oma näkökanta esiin ja päästä
aitoon vuorovaikutukseen, Tuula
sanoo.
– Kun osallistut S-ryhmää koskeviin keskusteluihin, on avoimuuden nimissä reilua kertoa muille, että olet Eeepeessä
töissä. Tämän voi tuoda esiin jo oman someprofiilin esittelytekstissä, mikäli käyttää kanavaa
ammatilliseen viestintään.

Etusijalla asiakaspalvelu

omevastaavan tehtävät tulivat Sari
Tuomistolle luontevasti, kun sosiaalinen media alkoi levitä kaupan alalle.
Hän hoitaa Eepeen Facebookia, Instagramia
ja Twitteriä. Apunaan hänellä on Samu Lehtinen, joka S-market Kauppakeskus Lehtisen myyjän töiden lisäksi tekee Eepeen
markkinointia.
Sari auttaa someviestinnässä eri yksiköiden tilien hoidossa tarpeen ja oman
työtilanteensa mukaan. Hän tuottaa sisältöjä ja vastailee yksiköissä työskentelevien
somevastaavien kysymyksiin.
– Minulta kysytään usein arvonnoista,
että ovatko ne Facebookin sääntöjen mukaisia. Säännöt muuttuvat koko ajan, niiden kanssa on oltava tarkkana.
Somevastaava kehuu, että monet
yksiköistä tuottavat nykyään muka-

vasti itse sisältöä. Omassa toimipaikassa
tehdyt postaukset, joissa on aidoista tilanteista otetut kuvat, ovat parhaita. Sinne
väliin voi sitten ripotella ajoittain S-ketjun
tuottamaa markkinointimateriaalia.

Merkittäviä markkinointikanavia
Tällä hetkellä vaikuttavin somekanava
myyntimielessä on Facebook. Sen kampanjat ovat hyvin kohdennettavissa ja sieltä löytyy kaikenikäisiä ihmisiä.
– Kyllä nuoretkin ovat Facebookissa,
mutta he ovat hiljaa, kun äitikin on siellä
”kyttäämässä”. Paljon on myös ikäihmisiä
somessa ja sitä mukaa, kun me vanhenemme, yhä enemmän, Sari huomauttaa.
Facebook on tehokas tapa kertoa esimerkiksi uudesta ruokalistasta tai jostain
tuotteesta ilman tyrkyttämisen tunnetta.

Kannattaa muistaa aitous ja persoonallisuus, kun viestii oman toimipaikkansa
asioista.
Myös Instagram on hyvä kanava, se tukee mainiosti toimipaikan brändiä. Kuvilla on tutkitusti vahva vaikutus tunteeseen.
S-ryhmä on hyvin esillä Twitterissä, jossa
käydään asiapitoista keskustelua ajankohtaisista asioista.
Somevastaava uskoo, että uuden
Workplace-sovelluksen käyttöönotto sisäisessä viestinnässä kehittää myös Eepeen
ulkoista someviestintää.
– Some on helppo kanava päästä lähelle asiakkaita. Kun vielä saamme asiakkaat
nykyistä paremmin osallistumaan eli kommentoimaan ja jakamaan Eepeen sisältöjä,
niin se on kaikkein tehokkainta markkinointia. •

2. Tärkeää:

Edustat somessa
Eepeessä kännykkää voi käyttää työpaikalla työEtelä-Pohjanmaan
tehtävästä riippuen, mutta käyttö ei saa missään
Osuuskauppaa, pidä siis
tilanteessa häiritä työntekoa eikä asiakaspalvelua.
maalaisjärki koko ajan
Kännykkää ei käytetä, jos työtehtävät eivät sitä
matkassa mukana.
vaadi tai et ole sopinut sen käytöstä esimiehesi
kanssa. Omat henkilökohtaiset asiat hoidetaan
tauon aikana tai työajan ulkopuolella.
Some-julkaisussa on otettava huomioon salassapitositoumus ja luottamukselliset asiat. Esimerkiksi henkilötiedot, järjestelmät, työtilat tai muut liiketoimintaa ja salassapitoa
koskevat asiat eivät saa näkyä ulkopuolisille. Mikäli julkaisussa esiintyy muita henkilöiltä, tulee heiltä kysyä aina
Työpäivän aikana voit esimiehen
luvalla ja työtilanteen salliessa
ensin lupa julkaisuun.
lisätä
positiivisia kuvia työnteosta,
– Vastuu yrityksemme positiivituotteista ja palveluista omalle
sen kuvan välittymisestä on jokaiFacebook- tai Instagram-sivulle ja
sella. Some on tärkeä yrityskuvan
käyttää hastageja #eepeessätöissä
välittäjä nykypäivänä ja sen avulla
ja/tai #eepee ja/tai #eepee_ok
ja/tai #eepeeläinen.
meille löytää uusia asiakkaita, Tuula
korostaa. •

3. Vinkki:

Instagram
vahvistaa ammattitaitoa

H

yllykallion Prisman pukeutuminen ja
koti -osaston myyjä Marjo Ala-Louko
on hoitanut tavaratalon Instagram-tiliä pari vuotta. Kaikki sai alkunsa, kun hänen esimiehensä Minna Mäkiranta kysyi
kiinnostusta tehtävään.
– Olen tykännyt aina valokuvata, joten
innostuin heti ajatuksesta, Marjo sanoo.
Instagramissa kuvat ovat pääroolissa, ne
välittävät fiilistä ja vahvistavat sitä kautta yrityksen brändiä. Marjo kertoo, että
Instagram-tilin hoitaminen on vahvistanut
myös hänen ammattitaitoaan. Hän kertoo

Marjo Ala-Louko ja
#joulutontut
#joulukukat #lyhdyt
#jouluntunnelmaan
#prisma #seinäjoki

liikkuvansa aina tavaratalossa sopivia kuvauskohteita tutkaillen. Sen myötä hän on
oppinut tuntemaan paremmin valikoimaa.
– Jos asiakas tulee kysymään, että missähän joku tuote on, tiedän vastauksen.
Joskus jopa käytävänumeron tarkkuudella,
hän hymyilee.
Marjo haluaa viestittää Instagram-kuvillaan, että Prisma on kiva kauppa, jonne
ihmisten on mukava tulla ostoksille. Kuvien tarkoituksena on tarjota myös uusia
ajatuksia ja ideoita sekä laajentaa Prisman
asiakaskuntaa entisestään.

Kuvien yhteyteen Marjo tapaa hästägätä
sanoja, jotka vahvistavat kuvan näkyvyyttä. Esimerkiksi #seinäjoki, #sisustaminen,
#koti ja kuvassa olevista tuotteista jotakin,
kuten #jokipiinpellava, #pyyhe ja #kotimainen.
Someen liittyvät työt laajenivat hiljattain
myös Facebookin puolelle, jossa on tähän
saakka ollut oma sivu vain Rauta-Prismalla.
– On tärkeää, että Prisma on Facebookissa wjo senkin takia, että ketjumme on nykyään merkittävä suomalaisten vaatettaja,
Marjo toteaa. •
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Hyvät tilanteet jakoon
Parhaimmat
postaukset syntyvät
aidoista hetkistä.
Kun kahvikuppi
tippuu lattialle
tai työmatkalla
lakeusmaisema
kylpee aamuauringossa.

Markku

Jenna

A

marillon tarjoilijat Johanna Hakala ja
Jenna Mäentaka kertovat, että ravintolapuolella somessa korostuvat yllätyksellisyys ja hetkessä eläminen.
– Facebookiin laitamme enemmän infoa ja
Instagramiin hyviä tilannekuvia. Lähinnä oman
porukan kuvia, mutta joskus myös luvan kysyttyämme asiakkaiden kuvia, Johanna toteaa.
Somea Johannan kanssa hoitava Jenna on huomannut, että asiakkaita kiinnostaa myös se, mitä
tapahtuu ravintolan taustalla. Kommellukset ja
muut hauskat jutut.
– Amarillon someviestintää tehdään kieli poskella ja oikeanlainen pilke silmäkulmassa. Ei
saa olla liian vakavaa, hän kuvailee.
Ravintolapäällikkö Joonas Uitto
suosittelee, että toimipaikan soJohanna
measioita hoitaisi aina vähintään
kaksi henkilöä.
– Jos se on vain yhden varassa, niin silloin asiat tulevat esille yhden ihmisen näkökulmasta. Rohkeasti vaan mukaan,
on helpompi pyytää anteeksi
kuin jatkuvasti kysellä lupia,
hän kannustaa.

Kutsuvaa tunnelmaa
Lakeudessa Sokos Hotellien
myyntipalvelussa työskentelevä Markku Tulisalo hoitaa somea vastaanottovirkailija EevaMaria Aution kanssa. Vaakunan

someviestintää tekee vastaanottovirkailija HannaRiikka Uotila.
Majoitustoiminnassa somesta on tullut yhä
merkittävämpi kanava, sillä ihmiset jakavat kokemuksiaan ja antavat suosituksia sopivista kohteista.
– Tänä päivänä moni katselee somesta, mitä
hotellista oikein siellä kerrotaan ja tekee vasta sen
jälkeen ostopäätöksen, Markku toteaa.
Eepeen hotellien somekanavissa herätellään
kuvilla kutsuvaan tunnelmaan. Postauksissa on
myös paljon informaatiota, ja usein ne liittyvät tapahtumiin, joita Seinäjoella piisaa.
Viestinnässä on otettu reippaasti mukaan
myös pohjalaista murretta, jolla erottaudutaan
muista ketjun hotelleista.
Markku on tyytyväinen siihen, että sosiaalinen
media on osa palvelukonseptia. Monesti asiakaskyselyjä tulee suoraan Facebookin kautta. Niihin on mukava vastata suoraan omalla nimellä,
ei pelkkänä myyntipalveluna. Henkilökohtainen
palvelu onnistuu myös digitaalisesti.
Sopivaa somesisältöä on kaikkialla, kun vain
oivaltaa hyödyntää sen osaksi markkinointia.
Markku muistelee, kuinka hän eräänä kauniina kesäaamuna töihin matkatessaan kuvasi lakeusmaisemaa Ilmajoen suoralla
ja laittoi kuvan Facebookiin.
– Halusin näyttää, miten vaikuttavasta lakeusmaisemasta tuo
meidän hotellimme nimi on
syntynyt. •

Trio pyörittää

ABC Jalasjärven somea

V

uoden verran ABC Jalasjärven
Facebook-sivua hoitanut palveluvastaava Jenni Mäkynen
iloitsee, kun sai avukseen sometiimiin Charlotte Kalliomäen ja Salla
Kurikan. Kolmikko aikoo laittaa lisää vipinää someviestintään.
– Uusia hauskoja asioita, esimerkiksi
huumorilla tehtyjä videoita, keittiön palveluvastaavana työskentelevä Charlotte
suunnittelee.
Liikenneasematyöntekijä Sallalla on
usean vuoden kirjoittajakokemus Elämää keltaisessa talossa -bloggarina, joten sitäkin kautta tuli sometiimiin uutta
osaamista. Hän korostaa, että sosiaalinen
media on nykyaikana tärkeä markkinapaikka. Sen avulla yritys saa
lisää näkyvyyttä ja vahvistaa
asiakassuhteita.

Eepeen kaikki sosiaalisen median
sivut löytyvät listattuna Sintrasta
Eepee Sintra
→ Asiakasomistajuus ja S-Pankki
→ Markkinointi

– Jos vertaa kauppoja, joista toisella on
Facebook ja toisella ei, niin kyllä aktiivisesti somepäivityksiä tekevä kauppias
pääsee asiakkaitaan lähemmäksi, Salla
pohtii.
Jennin vetämä sometiimi vieraili marraskuun puolivälissä Seinäjoen Prismassa
pitämässä ideointipalaverin irti tutuista
ympyröistä. Samalla tuli kätevästi hankittua liikenneasemalle uudet joulusomisteet.
Sometiimi teki seuraaville kuukausille suunnitelman, jossa on jaettu postausvuorot ja mietitty etukäteen tulevat juhlapäivät. Naisten mielestä on hyvä, että
someviestintää hoitaa useampi henkilö.
Yhdessä ideoiden syntyy enemmän ja
loma-aikoinakin viestintä pelaa.
– Olen minä kyllä kesälomaltakin
joskus laiturilta jotain postannut,
Jenni muistelee hymyillen. •

sekä osoitteesta

vuosikatsaus.eepee.fi/ajankohtaista
KUVA NELLI MALMIVAARA
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Mira

Ville

yhteistyö

Heli

Toiveista
nousi kaksi
selvää kärkeä:
kana ja kala.

Ossi

Nina

Missio samaan haarukkaan
Lähi-ABC:n Meirän
taloon noutopöytä sai
uusia makuvivahteita,
kun kahdeksan
kokkia pisti lusikkansa
samaan soppaan.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
KUVAT NELLI MALMIVAARA

14

L

ähi-ABC Alavudella on lokakuisena
aamuna erityistä vipinää. Toimialapäällikkö Heli Back on kutsunut koolle liikenneasemien keittiöpalveluvastaavia ja sparraajiksi Atrialta kehityspäällikkö
Ville Valtasalmen sekä oman talon gurun, Lakeus Matadorin ravintola- ja keittiöpäällikkö
Ossi Kallion. Näillä eväillä viimeistellään yhdeksän uutta ruokalajia Meirän taloon noutopöytään.
Kokkiklubin missio on haastava. On löydettävä perjantaisin tarjolla olleiden ruokalajien rinnalle makuparit, jotka sopivat samaan
haarukkaan ja samanaikaisesti tarjoavat myös
riittävän erilaisen vaihtoehdon. Syksyn aikana
Meirän taloon noutopöytä laajenee muutamissa Lähi-ABC-ravintoloissa perjantailta myös
lauantaille, joten tarvitaan lisää ruokalajeja.
– Jaamme nykyiset ruokalajit kahdelle päivälle ja tuomme kumpaankin päivään uusia
ruokia, jotka on kehitelty asiakaskyselyn toi-

veiden pohjalta ja henkilökuntaa kuunnellen,
Heli kertoo.
Toiveista nousi kaksi selvää kärkeä: kana
ja kala. Myös liharuokia toivottiin, joten niitä tulee jauhelihan ja makkaran muodossa.
Vaikka valtakunnassa jyllää kasvisbuumi,
asiakaskyselyssä tuli vain muutama toive
kasvisruuista.

Hunajaa ja sitruunaa
Keittiöpalveluvastaava Mira Björkbacka LähiABC Alajärveltä maistelee Ossin kanssa fenkolikastiketta, joka tulee turskan kyytipojaksi. Resepti on valmiina, nyt viimeistellään
makua hienosäätämällä.
– Kastikkeissa on tärkeää makeus, happo
ja suola. Minun suosikkini ovat hunaja ja sitruuna. Niitä kun vähän pyöräyttää vaikka tavalliseen kermakastikkeeseen, lopputulos on
onnistunut, Mira vinkkaa.
Ensimmäistä kertaa kehittämisryhmässä

mukana oleva Mira nauttii silminnähden
joka hetkestä.
– On todella upeaa päästä porukkaan mukaan kehittämää jotain uutta. Olen tosi kiitollinen mahdollisuudesta, se tuo uusia näkökulmia myös arkityöhöni.
Fenkolikastike on maustettu suuhun sopivaksi. Nimiasia vielä mietityttää, sillä asiakkaat voivat vierastaa fenkoli-sanaa. Ehkä on
turvallisempi laittaa nimeksi Turskaa talon
tapaan?

Yhteistä ja räätälöityä
Eepeen Lähi-ABC-ravintolat eroavat paljon
toisistaan asiakastyypiltään ja -volyymiltaan.
Heli kertoo, että esimerkiksi Teuvalla on lounaskysyntää vähemmän kuin monessa muussa paikassa. Siellä Meirän taloon noutopöydän ruokalajeja otetaan mukaan soveltuvasti.
Alavudella Lähi-ABC:n keittiössä puolestaan mietitään, kuinka Ähtärin eläinpuistosta
virtaavien pandaturistien nälkä ehditään tyydyttää.
– Itse valmistettu jauhelihamureke sinappikastikkeella on hyvä lisä noutopöytään. Näin

hiljaisena aikana ehdimme tehdä sitä riittävästi, mutta mitenkähän on kesäaikaan, pohtii
keittiöpalveluvastaava Nina Haapaniemi.
Reseptien kehityspäivänä saivat myös asiakkaat maistella kokkien tuotoksia ja kertoa mielipiteensä. Tuula ja Viljo Takala tapaavat ruokailla Lähi-ABC:llä pari kertaa viikossa. Uusi
maalaisbroileri sai heiltä kehuja.
– Ihan hyvältä maistuu ruoka täällä, sen
olen kuullut monen muunkin sanovan, Viljo
kiittelee.
Jarkko Juurakko ja Sami Alajoki pitävät
lähellä sijaitsevaa ABC:tä työpaikkaruokalana. Kumpikin nostaa ykköseksi kanan, se
maistuu monessa muodossa. Maalaisbroileri
sai makoisat arvosanat.
Anna-Maija Väinämöinen kertoo, että hän
yleensä poikkeaa vain kahville ABC:lle. Siksi
ruokamaistiainen oli hänelle avartava kokemus.
– Tosi positiivista, että ABC:llä satsataan tähän asiaan. Tykkään kypsytetyistä pataruoista.
Maistamani herkullinen maalaisbroileri on kotiruoan tyyppistä. Jos sitä on tavoiteltu, niin
on kyllä onnistuttu. •

On todella
upeaa päästä
porukkaan
mukaan
kehittämään
jotain uutta.
– Mira Björkbacka

toimialaturnee

Eepee Agri kiittää hyvistä vuosista
Romutuspalkkio
uudistaa autokantaa
Valtion kahdeksan miljoonan euron romutuspalkkiokampanja vahvistaa uusien
autojen kauppaa ensi vuonna.
Tammi-heinäkuussa toteutettavassa
kampanjassa uuden henkilöauton ostaja
saa 1 500 euron romutuspalkkion, jos hän
vie vanhan autonsa samalla kierrätettäväksi. Ladattavan hybridiauton, kaasuauton ja korkeaseosetanolia käyttävän
auton ostajalle romutuspalkkio on 2 500
euroa.
Autoalan tavoitteena vuonna 2018 on
saada tien päälle 125 000 uutta autoa.
Tähän voidaan päästäkin, jos romutuspalkkio vaikuttaa ostopäätöksiin samalla
teholla kuin kokeiluvuonna 2015, jolloin
tuen kautta saatiin 8 000 vanhaa autoa
pois liikenteestä.

Peugeot 3008 päihitti kaikki
Vuonna 2007 Eepeen autokaupan kirkkain tähti oli Peugeot 3008. Sen osti yli
puolet kaikista uusien autojen ostajista
ja suosio jatkuu edelleen.
Perheauton rinnalle saapui loppusyksystä myös kolme kiinnostavaa uutuutta:
seitsemänpaikkainen Peugeot 5008,
linjakkaan kulmikas Jeep Compass ja
urheilullinen Alfa Romeo Stelvio.

Katsastus pukinkonttiin
Ess Autotalon jälkimarkkinointi
muistuttaa myös henkilöstöeduista.
Katsastuksen 25 euron henkilökuntahinta
sisältää päästömittaukset. Renkaista
on poistotarjouksia ja akut, pyyhkijän
sulat, polttimot ja öljynvaihdot kannattaa
hankkia henkilökuntahintaan.
Katsastuksen ja S-Etuhuollon lahjakortin voi sujauttaa myös pukinkonttiin!
Juhamatti Aronen

TOP 3
UUDET AUTOT
VARAOSAT
VAIHTOAUTOT
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140,4
107,4
103,0

Säät eivät ole tänä vuonna suosineet
maanviljelijää, joten syksy on ollut maatalouskaupalle myynnillisesti haastava. Siitä
huolimatta viime kuukaudet myymälöissä
ovat olleet työntäyteisiä.
Eepee Agri Oy siirtyy 11. tammikuuta
Hankkija Oy:n omistukseen, ja muutokseen
valmistautuminen uusine valikoimineen
on työllistänyt koko henkilökuntaa.
Henkilökunta on muutoksista huolimatta
tehnyt kovasti töitä eikä työmotivaatio
ole laskenut. Kaikki ovat ymmärtäneet
muutoksen tuomat mahdollisuudet!
On haikea hetki kiittää Eepeetä ja eepeeläisiä hyvistä vuosista. Lähdemme kuitenkin
toiveikkain mielin, sillä Hankkijan väreissä
saamme käyttöömme alan suurimman
maatalouskaupan osaamisen ja resurssit.
Asiakasomistajat saavat Bonusta Eepee
Agreista ja S-Raudoista vuoden 2017
loppuun saakka. Vuodenvaihteen jälkeen
tutut yksiköt jatkavat Eepeen tiloissa
vuokralaisina. Toivottavasti tapaamme
eepeeläisiä asiakkaina jatkossakin.

TOP 3
S-RAUTA KAUHAJOKI
AGRI SEINÄJOKI
AGRI KORTESJÄRVI

119,6
116,6
116,0

Matti Vainionpää

ABC Kristiinankaupunki uudistuu
ABC Kristiinankaupunki kokee muodonmuutoksia kevään mittaan. Ravintolan
yhteyteen rakennetaan tammi-helmikuun
aikana uusi Hesburger. Samalla Porin
asuntomessuliikenteeseen sekä kymmenvuotisjuhlaan valmistautuvan yksikön
sisustusta ja kovassa käytössä ollut lasten
leikkinurkkaus uusitaan.
Myös ABC Seinäjoen yksikköä uudistetaan kevään mittaan.

Ketteryyttä polttonesteiden
hinnoitteluun
Kevään aikana S-ryhmän liikenneasemat saavat käyttöön uuden Price cast
-järjestelmän, joka tuo ketteryyttä
polttonesteiden hinnoitteluun. Uuden järjestelmän ansiosta pystymme reagoimaan
nopeammin niin yleisiin kuin kilpailijoiden
hintamuutoksiin.
Polttoöljyn myynti jatkuu Eepeessä

ennallaan yhteistyössä NEOTin (North
European Oil Trade) kanssa, vaikka maatalouskauppa siirtyy Hankkijalle.

Omat annokset maistuvat
Lähi ABC -asemien ketjusta riippumattomat Meirän taloon annokset ja noutopöytä
on otettu loistavasti vastaan. Loppuvuodesta keittiöammattilaisemme mara- ja
limy-toimialoilta loivat listoille jälleen
uusia reseptejä tuoreista, kotimaisista ja
oman maakunnan antimista.

Meillä on
tyytyväisimmät
asiakkaat

Eepeen verollinen myynti

Saamme olla ylpeitä itsestämme.
S-ryhmän hotellien Assi-asiakastyytyväisyystutkimus kertoo, että hotellimme
ovat huipputasoa. Original Sokos Hotel
Lakeus on listalla koko maan ykkösenä
neljättä kertaa peräkkäin ja Original
Sokos Hotel Vaakuna kiipesi kärkikymmenikköön meneillään olevasta uudistuksesta huolimatta.
Tämän lisäksi TYT-työtyytyväisyystutkimus toi huimat tulokset ja matkailu- ja
ravitsemiskauppa nousi Eepeen
toimialoista parhaaksi. Tämä kertoo
siitä, miten vahvasti työ- ja asiakastyytyväisyys ovat kimpassa keskenään: kun
työntekijät voivat hyvin, myös asiakkaat
voivat hyvin. Kiitos teille jokaiselle!

KTOT

ABC PESUKATU PRISMA
ABC PRISMA NURMO
ABC ÄHTÄRI

Eepeen ravintoloissa pöytävarausjärjestelmä uudistuu tammikuun aikana. Uusi
Hessu-järjestelmä toimii kätevästi Raflaamon kautta ja kokoaa yhteen kaikkien
ravintoloidemme ja myös liikennemyymälöiden kokoustilojen varaustilanteen.
Kannattaa seurata maran tekemisiä
myös somessa ja suositella asiakkaille
S-mobiilia, jonka joulukalenterissa
esimerkiksi on mukavia mara- ja limyetuja.

Talriikki näytti paikkansa
Pikkujouluvarauksissa selkeä positiivinen
piikki näkyy Talriikin kohdalla. Uudistettu
ravintola kiinnostaa. Muutoin varaustilanteessa näkyy asiakkaiden myöhäinen reagointi. Ravintolat ovat täynnä
pikkujouluvieraita, mutta varauskalenterit
täyttyvät viime tipassa.
Vaakunan uudistus etenee aikataulussa ja valmistuu kokonaisuudessaan
toukokuun aikana.
Juhamatti Aronen

TOP 3

157,2
116,6
103,5

491,9

M€

KBUD

493,9

M€

KEDV

487,3

M€

Pöytävaraus uudistuu

Juhamatti Aronen

TOP 3

TAMMIKUU–MARRASKUU 2017

ULPU RUOKAPIRSSI JA TERASSIRAVINTOLA KAUPPATORIN AALTO 119,9
ORIGINAL SOKOS HOTEL LAKEUS 111,9
HESBURGER SEINÄJOKI PRISMA 110,2

Marketkaupalle neljä uutta yksikköä
Marketkaupassa vuosi 2018 alkaa neljän
kokonaan uuden yksikön suunnittelulla
ja rakentamisella. Seinäjoelle tulee kaksi
uutta S-marketia: toinen kosteusvaurion
takia suljetun Sale Tanelinrannan tilalle,
toinen Pajuluomalle. Karijoelle puolestaan saadaan uusi Sale-myymälä ja Kauhavan uuteen liikekiinteistöön S-market
ja Lähi-ABC.
Kaikissa suunnittelu on meneillään ja
rakentaminen aloitetaan porrastetusti.
Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa
Tanelinrannassa keväällä, Kauhavalla
kesällä ja Pajuluomalla syksyllä. Karijoen
Salen vuokrakiinteistön on määrä
valmistua kesän aikana.

Prismaan puutarhamyymälä
Prisma saa keväällä uuden puutarhamyymälän poistuvan Multasormen
tilalle. Suunnitelmat ovat pitkällä ja uusi
aluevaltaus käy kätevästi, sillä monissa
Suomen Prismoissa puutarhamyymälä
on toiminut jo pitkään.

Koulutusta ja muutos
johtoryhmässä
Vuosi 2018 on toimialallamme myös
vahva koulutusvuosi. Eepeen marketkaupan jokaisessa yksikössä toteutettavalla
Kivijalka-projektilla pyrimme vahvistamaan monipuolisesti järjestelmäosaamistamme sekä muokkaamaan tilankäyttömme myymälöissä vastaamaan tämän
hetken ja tulevaisuudenkin tarpeita.
Samoin alkuvuodesta toteutuvan
toimialojen johtoryhmän organisaatiomuutoksen tavoitteena on syventää
osaamistamme entisestään. Ryhmässä
uutena ryhmäpäällikkönä 1. tammikuuta
aloittaa Jukka Matikanen ja samalla
nykyisten jäsenten vastuualueita ja
työnjakoa täsmennetään.
Kiitos toimialan väelle kuluneesta
vuodesta. Kauppa on käynyt hyvin ja
tavoitteet näyttävät toteutuvan.
Jari Palo

TOP 3
S-MARKET KIVISTÖ
129,2
S-MARKET KAUPPAKESKUS
LEHTINEN
114,7
S-MARKET KORTESJÄRVI
112,9
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Tommin palsta

ajankohtaista

IPA

Kun innostuu,
niin onnistuu
osoittaa työn laadun

V

Hesburger tekee työntekijöistämme Iloisen Palvelun Ammattilaisia.
Iina Paloheimo sai tunnustuksen perehdyttämisestä ja
Tuulia Ala-Nisula asiakaspalvelusta. TEKSTI ANNE KOHTALA KUVA NELLI MALMIVAARA

K

eittiö Seinäjoen Torikeskuksen
Hesburgerissa on täynnä naisenergiaa, kun Iina Paloheimo perehdyttää Tuulia Ala-Nisulaa paiston
arkeen.
– Iina on uskomattoman nopea.
Tekee kaiken tehokkaasti, mutta helpon näköisesti ja hosumatta, Tuulia kommentoi.
Tuulia puolestaan oppii huippuvauhdilla,
kun asiakaspalvelu ja tuoterepertuaari ovat hänellä jo palkitusti hallussa.
Molemmat naiset saivat
tunnustusta työstään syksyn
IPA-haussa, jossa palkitaan
Hesburgerin Iloisen Palvelun
Ammattilaisia. Valtakunnallisessa kannustus- ja palkitsemisjärjestelmässä on viisi
eri tasoa, joita voi suorittaa
asteittain kouluttautumalla ja
tekemällä työnsä hyvin.
Ykköstason IPAn voi saada peruskoulutusten
jälkeen esimerkiksi hyvästä asiakaspalvelusta.
Kakkostasolla vaaditaan jo lisäkoulutusta eri
aihealueista. Portailla eteneminen vaatii verkkoperehdytysten tekoa, ja korkeimman eli viitostason IPAn läpäisee enää harva. Sitä varten
on omat testinsä, joihin karsitaan hakijoiden
joukosta viisi parasta.

Leima omalle työlle
Iina sai kakkostason IPAn erinomaisesta työstään
perehdyttäjänä ja Tuulia ykköstason IPAn loistavasta asiakaspalvelusta.
– Iina on hiljattain suorittanut perehdyttäjäkurssin ja ollut Hesburgerissa töissä useamman vuoden.
Tuulia taas on tehnyt Hese-töitä kassalla lukion
ohessa ja on vasta aloittamassa laajempaa perehdytystä keittiön puolelle. Molemmat ovat huippuammattilaisia omassa työssään,
kehuu Torikeskuksen Hesburgerin
ja Prisma Ravintolamaailman ravintolapäällikkö Piia Mäenpää.
Kaikki Suomen Hesburgerit
voivat hakea Iloisen Palvelun Ammattilaisen palkitsemista työntekijöilleen ja vuoropäälliköilleen läpi
vuoden. IPA-palkitut valitsee kenttäpäällikkö paikallisten ravintolapäälliköiden suositusten pohjalta.
Piia kertoo, että heillä tavoitteena on vähintään yksi palkittu joka
kuukausi. IPAt palkitaan tuotepalkinnoilla, mutta
merkittävämpi seikka monelle on tähti nimikyltissä,
joka kertoo itselle ja muille oman työn laadusta.
– Tämä on huippusysteemi, joka kannattaa
jokaisessa Hesburgerissa hyödyntää. Viidennen
IPAn saajat palkitaan vuosittain juhlallisesti Hesepäivässä tammikuussa. Olisi mahtavaa saada sinne osaaja meiltäkin, Piia houkuttelee. •

Tämä on
huippusysteemi,
joka kannattaa
jokaisessa
Hesburgerissa
hyödyntää.
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Luvut puhukoot puolestaan. Meidän ihmisemme
ovat tyytyväisiä ja omistautuneita. Muistetaan
kuitenkin panna merkille myös kehittämisen kohdat.
Niiden juurilta voimistumme edelleen.

Eepeen
IPA-palkitut
LOKAKUU
TORIKESKUS
IPA 1
Hanna Harju
Tuulia Ala-Nisula
Jenni Kivelä
PRISMA RAVINTOLAMAAILMA
IPA 1
Lotta Harju
IPA 2
Iina Paloheimo
Eepeen IPA-palkitut
julkaistaan jatkossa omalla
palstallaan Eepeeläisessä.

uosittain tehtävä TYT-työyhteisötutkimus kertoi jälleen, että
meillä menee hyvin. Työtyytyväisyys Eepeessä nousi 75,6:sta
76,3:een ja asettuu luokituksessa korkeimmalle AAA tasolle. Sitoutumisen,
johtamisen, suorituskyvyn ja esimiestyön indeksit nousivat viime vuodesta.
Omistautuneisuus hivenen laski.
Kokonaisuudessaan eepeeläiset kertovat olevansa erittäin tyytyväisiä tutkimuksen kaikilla keskeisillä osa-alueilla.
Työtyytyväisyys meillä on myös merkittävästi (10,2 pistettä) Suomen yleisnormia parempi.
Kokonaistulosta nostavat erityisesti
yritystasoiset asiat, kuten työnantajakuva, johtamis- ja toimintakulttuuri sekä
toimipaikkojen tehokkuus ja joustavuus.
Yksittäisistä asioista tavanomaista paremmin meillä toimivat päätöksenteon
tehokkuus, palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja huhujen vähäisyys.
Heikommin toimivien asiakokonaisuuksien joukkoon jää puolestaan työmotivaatio, joka sekin ylittää silti selvästi
vertailunormin. Oman työn stressaavuus
on ainoa kysymys, joka jää hieman normin alapuolelle.

Lisää haastetta ja mielekkyyttä
Merkittävin parannus edellisvuodesta on
tapahtunut vastuualueiden selkeydessä
päätöksenteossa. Samoin kokemus toiminnan tehokkuudesta ja osaamisen jakamisesta työkavereiden kesken kasvoi.
Aiempaa selvästi kriittisemmin on
suhtauduttu oman työn haastavuuteen
ja mielenkiintoisuuteen. Myös kokemus

oman työn tärkeydestä yrityksen kannalta on lievästi laskussa. Samaan aikaan
myös oman työn stressaavuus ja työpaikan vaihtohalukkuus ovat kasvaneet.
Nämä motivaatiotekijät meidän on
syytä ottaa ensi vuoden kehittämiskohteiksi. Vastaavasti tärkeä ylläpidettävä
vahvuus meillä on tutkimusraportinkin
mukaan henkilöstön reilu ja tasapuolinen
kohtelu. Se on selvästi yhteydessä henkilöstön omistautuneisuuteen ja kertoo siitä, miten muutokset on toteutettu, kuunnellaanko henkilöstöä ja panostetaanko
työhyvinvointiin.
TYT-tulokset käsitellään tarkemmin
tiimeittäin. Toivottavasti syntyy hyvää
keskustelua ja runsaasti uusia kehittämisideoita, jotta voimme tehdä työpäivistämme entistä parempia.
Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja

Eepeen TYT-indeksi
ja -luokitus 2017

Strategiatyö alkaa
Eepee jatkaa uuteen vuoteen ilman yhtä
kokonaista toimialaa, maatalouskauppaa,
joka siirtyy Hankkija Oy:lle 11. tammikuuta.
Se on suuri muutos, joka vaatii myös
strategian päivitystä. Joulukuussa
johtoryhmän työpajassa työstettiin
strategian pohjaksi uusia johtamislupauksia
ja esimiespäivillä 8. helmikuuta työ jatkuu.
Kevään mittaan kuullaan ja keskustellaan
tästä lisää.

AAA

= ERINOMAINEN

TYT-LUOKITUS: 76,3

Eepeen TYT-indeksi
on 10,2 pistettä Suomen
yleisnormia korkeampi
76,3
O

5O

VASTAUSPROSENTTI

100

93,8 %

<< LHT - Posti Oy <<
Posti Green

Eepeeläiset juhlivat 100-vuotiasta Suomea 13.1.2018

Suomi 100-kemut
Eepeen henkilökunnalle seuralaisineen la 13.1.
klo 18-02 Original Sokos Hotel Lakeudessa.

Illallinen klo 18-21
seisovasta pöydästä
Musiikista vastaa:

Illan juontaa
DJ MC Suwi

#vuosijuhla2018
Ohjelman
tuottaa:

0
Klo 21-01.3

sä
Marko Läm nissa
okea Wilso

Kyösti Mäkimattila
& Varjokuva

& kara

Lisäksi
aktiviteettaja
& yllätyksiä!

Eepeeläiset majoittaa:
Original Sokos Hotel Lakeus alk. 35 €/1-2 hh
Varaukset suoraan netistä www.sokoshotels.fi
varauskoodilla BVUOSIJUHLA
Ilmoittautuminen ja mahdollinen kuljetustarve
tulosyksiköittäin sanna.marttala@sok.fi 29.12.2017 mennessä.

Klo 21-01.30

DJ Probaker &
Night Club Belladonna

