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Workplace kertoo Eepeen
ja S-ryhmän kuulumiset
Eepeessä on jo totuttu keskustelemaan digitaalisesti oman toimipaikan
sisällä Teamsin kautta. Syyskuun lopussa mahdollisuudet laajenevat,
kun koko henkilökunta luvitetaan Workplaceen. Siellä viestit kulkevat yli
toimipaikkojen ja toimialojen – Eepeen ja jopa koko S-ryhmän välillä.
Eepeellä tulee olemaan alkuun kolme Workplace-ryhmää, joihin voivat
liittyä kaikki Eepeen työntekijät: Eepee/kaikki-ryhmässä tiedotetaan
viralliset työhön liittyvät asiat, kuten nimitysuutiset, henkilöstön ohjeet ja
tiedotteet sekä työpaikkailmoitukset. Eepee/eepeeläinen-ryhmä on paikka
avoimelle keskustelulle ja kaikelle ”ei niin viralliselle” tarinoinnille. Lisäksi
Eepee/asiakasomistajuus- ja S-Pankki-ryhmä on tarkoitettu kaikille eepeeläisille.

Toiminnan tarkoitus
Tuotamme kilpailukykyisesti
ja kannattavasti monipuolisia
palveluja ja etuja
asiakasomistajillemme.

Uusi kauppakeskus Kauhavalle
Visio

Näiden kolmen ryhmän lisäksi jokaiselle toimialalle avataan omat ryhmät
kunkin toimialan koko henkilökunnalle – ja jatkossa tarpeiden mukaan
syntyy lisää ryhmiä. Kirjoita Workplacen hakukenttään Eepee ja löydät
kaikki ryhmämme.

Asiakasomistajiemme
ykkösvalinta – Ylivoimaista
hyötyä ja parasta palvelua
omasta kaupasta.

Digiloikka tehokkuuteen
S-ryhmän ja Eepeen alkuvuosi on ollut melkoinen
digitaalisten sovellusten käyttöönottovuosi. Uusien
sovellusten opettelu vanhojen ohella tuntuu välillä
työläältä. Onneksi niillä kaikilla on kuitenkin samoja
piirteitä: ne tukevat paremmin arkeamme myös
tulevaisuudessa ja auttavat meitä onnistumaan
asiakaspalvelussamme.
Tämän lehden jutuissa korostuu vastuullinen
toiminta Eepeessä. Viestinnässä vastuullisuutta
on se, että viesti menee samanlaisena kaikille.
Tällaisen viestinnän Workplace mahdollistaa
nyt Eepeessä ja koko S-ryhmässä. Esimiehesi
kertoo sinulle tarkemman ajankohdan
käyttöönotolle.
Mukavaa syksyä kaikille ja antoisia hetkiä
digitaalisen keskustelun parissa.

Eepeen asiakkuuspäällikkö
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Arvot
Asiakaslähtöisyys
Olemme asiakasta varten
ja kehitämme palvelutarjontaamme Eepeen
asiakasomistajien tarpeiden
mukaisesti.
Kehittyminen
Kehitämme ja uudistamme
toimintaamme toimintaympäristön muutoksia
ennakoiden.

Eepee aloittaa syksyllä uuden kauppakeskuksen rakentamisen Kauhavalle. Tavoitteena on,
että S-marketin ja Lähi-ABC:n avajaisia kantatien varressa vietetään lokakuussa 2019.

E

epee on jättänyt Kauhavan kaupungille
rakennuslupahakemuksen uuden kauppakeskuksen rakentamisesta. Työt tontilla
aloitetaan heti, kun lupa on myönnetty ja
urakoitsijat valittu, todennäköisesti lokakuussa
2018. Tavoitteena on, että S-market ja Lähi-ABC
valmistuvat lokakuussa 2019.
Kokonaispinta-ala kauppakeskuksessa tulee
olemaan noin 3 600 neliömetriä ja leveitä
parkkipaikkoja pihassa riittävästi. Kaupungin
kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala kertoo,
että Eepeen kauppakeskuksen tuloa on
toivottu paikkakunnalla jo kauan.
– Olemme kaivanneet kantatien varteen
jotakin, joka pysäyttäisi ohikulkevat rekat ja
turistibussit. Tietysti myös asukkaidemme
palvelut paranevat samalla. Hienoa, että alue
lähtee nyt rakentumaan, hän toteaa.
Kauhava on ollut vahvasti mukana uuden
kauppapaikan synnyttämisessä tontin
etsimisestä lähtien. Asemakaava alueelle

on vahvistettu vuonna 2014. Maakaupat
kaupungin ja Eepeen välillä syntyivät vuonna
2015, ja vuosina 2015–2016 kaupunki investoi
liikennejärjestelyihin.
Kuoppalan mukaan käynnistyvällä
hankkeella on suuri merkitys koko kaupungin
kehittymiselle ja kasvulle: kauppakeskus
tuo vähintään kymmenen uutta työpaikkaa,
alueelle syntyy uusia palveluita ja myös rakennustöiden työllistävä vaikutus on suuri.

S-market kasvaa ja nykyaikaistuu
S-marketin pinta-ala kasvaa nykyisestä noin
300 neliömetriä. Lisäksi uudet kalusteet
lisäävät myymälän tehokkuutta entiseen
verrattuna. Tuotelukumäärä myymälässä tulee
olemaan yli 12 000 ja painotus laadukkaissa
kotimaisissa tuoretuotteissa.
– Uusi S-market Kauhava tulee olemaan
energia- ja ympäristötehokas nykyaikainen
ruokakauppa, jossa ostamisen helppouteen

kiinnitetään paljon huomiota. Hiilidioksidikylmälaitos, ovelliset kylmäkalusteet, lämmön
talteenotto ja ledivalaistus ovat esimerkkejä
ympäristöystävällisistä ratkaisuista, toteaa
kaupallinen johtaja Jari Palo.

Lähi-ABC satsaa paikallisuuteen
Lähi-ABC Kauhavan palvelutarjontaan tulee
kuulumaan 120-paikkainen kahvila-ravintola,
josta löytyvät lounasnoutopöytä, à la carte
-annoksia, Hesburger drive-in-luukkuineen ja
kesäterassi. Palveluihin kuuluvat myös mittarikentän palvelut laadukkaine ja edullisine
bonuspolttonesteineen, sähköautojen latauspiste ja Veikkauksen palautuspiste.
– Valikoimissa panostetaan erityisesti
paikallisiin tuotteisiin. Haluamme tarjota
kauhavalaisille ja matkustaville asiakkaillemme monipuolisia palveluita yhdellä pysähdyksellä, kertoo toimialajohtaja Juhamatti
Aronen.

Tuloksellisuus
Toimimme tuloksellisesti ja
käytämme tuloksen alueemme
asiakasomistajien parhaaksi.
Vastuullisuus
Toimimme vastuullisesti ihmistä
ja ympäristöä kunnioittaen.
Alueellisuus
Toimimme alueellisesti ja
teemme päätökset toimintaalueemme lähtökohdista.

Eepee osti Ess Autotalon kiinteistön
Ess Autotalon tilat Hyllykalliolla siirtyivät kesäkuussa Eepeen omistukseen, kun EepeeKiinteistöt Oy teki kiinteistökaupat Jaskari Kiinteistöt Oy:n kanssa. Ess Autotalo on
toiminut tiloissa vuokralla vuodesta 2000 lähtien.
Eepee-Kiinteistöt Oy on sataprosenttisesti Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan
omistama kiinteistöyhtiö. Tavoitteena on, että kiinteistökaupan jälkeen Eepee pystyy
entistä paremmin kehittämään autokaupan liiketoimintaa ja panostamaan Hyllykallion
kaupallisten palvelujen kehittämiseen. Kiinteistössä toimii myös Hankkijan konekeskus.

Paino I-print Oy
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tiimi

Eepeen pilottiyksiköt:
S-market Kristiinankaupunki
S-market Jalasjärvi
S-market Peräseinäjoki
S-market Alahärmä
S-market Ylihärmä
S-market Kuortane
S-market Lehtimäki
Sale Kaskinen

"Meillä on hyvä ilmapiiri
työskennellä. Arvostan
työntekijöiden osaamista."
– Anne Himanka

Asiakkaatkin
tykkäävät
S-market Jalasjärven uudistuksen ovat huomanneet myös
asiakkaat. Päivi Marjamäki toteaa, että tavarat ovat löytyneet
pienen etsiskelyn jälkeen. Hänestä muutokset ovat ihan hyviä
ja palvelu pelaa hienosti.
– Jalasjärvellä on kolme ruokakauppaa. Ei tämä olisi minun
vakikauppani, jos en olisi tyytyväinen.
Mustasaaressa asuvat ystävykset Anja Kannonlahti ja
Marja-Leena Ängesleva poikkesivat marketiin matkalla
kesämökille. He kehuvat kauppaa viihtyisäksi.
– Olen tässä kaupassa ensimmäistä kertaa ja ensivaikutelma
on hyvä. Oven lähellä oli jaossa reseptejä, joista saa uusia
vinkkejä ruoanlaittoon. Se on kiva idea, Marja-Leena kehuu.
Anja on käynyt marketissa useamminkin, sillä kesäpaikka
sijaitsee lähellä. Hän suosii kauppaa, koska siellä saa S-ryhmän
kortilla etuja.

Muutos
tekee hyvää kaupalle
Jalasjärven S-market on yksi EP-tilaamisen pilottiyksiköistä.
Muutosten jälkeen suurin osa päivän kuormien tavaroista mahtuu
suoraan hyllyyn eikä takavarastoon jää paljon myytävää.

T

ammikuussa S-market Jalasjärvellä marketpäällikkönä aloittanut Anne Himanka järjestelee
hyväntuulisena uusia ristikkolehtiä telineeseen.
Ei hevillä uskoisi häntä katsoessa, kuinka ison
muutoksen kauppa on käynyt tänä vuonna läpi.
– Tämä on ollut työntekijöille kova rutistus. Ensin
tuli uusi esimies, sitten muutosryhmä vaihtamaan tuotteiden paikkoja ja lopuksi vielä tilausjärjestelmän uudistuminen. Hienosti porukka on selvinnyt, ovat todellisia ammattilaisia, Anne kiittää tiimiään.
Uuden tilausjärjestelmän myötä jokaiselle tuotteelle on pitänyt päivittää maksimimäärä uusiksi. Nyt on
entistä tärkeämpää, että tuotteiden saldot ovat oikein ja
että tuotteet on hyllytetty oikeille paikoilleen.

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVAT HENRI MÄENPÄÄ
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ajankohtaista

Tästä kaupasta on
tullut toinen perheeni.
– Irmeli Liikaoja

PIKAOHJEET
1. Omat tiedot

Tavataan
Workplacessa

Laadun kolmiloikassa muutettiin myös joitain kaupan työtehtäviä. Ennen tyhjien hyllypaikojen aukottaminen eli saatavuusmittaus tehtiin iltavuorossa asiakaspalvelun ohessa. Nyt se siirrettiin aamuun.
– Raportit kertovat, että aamuaikaan tehtynä tulokset ovat parempia. Muutoksen jälkeen hyllytilat ja tilattavan tavaran määrät kohtaavat paremmin ja päivän
kuormat mahtuvat hyvin hyllyihin. Varastoitavan tavaran määrä on nykyään pieni. Se on muutosryhmän ja
työntekijöiden ansiota, hän korostaa.

S-ryhmän ja Eepeen uusi Workplaceviestintäsovellus tulee kaikille käyttöön syyskuun
lopussa. Näillä ohjeilla pääset helposti mukaan
ja hommat rullaavat sujuvasti.

W

Joustoa tarpeeseen
Lihatiskiä täyttävän Sari Vesavuoren ja Eepeen tiet yhtyivät vuonna 1994. Yli kaksikymmentä vuotta samassa
kaupassa ollut Sari suhtautuu kaupan muutoksiin rennosti.
– Aika näyttää, miten onnistuneita nämä uudistukset
ovat. Tykkään muutoksista, ne pitävät mielen vireänä.
Hän on tyytyväinen työpaikan ilmapiiriin. Esimies
saa kiitosta reiluudesta ja siitä, että hän ottaa työaikasuunnittelussa hyvin huomioon henkilökohtaisia toiveita.
– Vuorotyössä on monesti hankala harrastaa mitään
säännöllistä. Käymme työkaverini Soile Männyn kanssa syvävesijumpassa. Työvuoromme ovat järjestyneet
niin, että olemme päässeet sinne yhdessä.
Alakerrasta kaupan pukuhuoneesta löytyy tiimin
kokenein konkari Irmeli Liikaoja, joka on työskennellyt alalla jo vuodesta 1977. Samassa kaupassa tuli täyteen 32 vuotta.
– Olen viihtynyt vaihtelevasti. En oikein ole sinut
tietotekniikan kanssa, ennen tämä työ oli enemmän
asiakaspalvelua, Irmeli pohtii laittaessaan työvaatteita
ylle.
Osa-aikatyötä tekevänä hän antaa kiitosta Eepeelle,
jossa huomioidaan hienosti eri elämänvaiheessa olevat
työntekijät. Irmeli kokee, että on saanut keventää työtä
sitä mukaa, kun on ollut tarvetta.
– Esimies ja työkaverit suhtautuvat ymmärtäväisesti
asiaan. Minulla on niin pieni perhe, että tästä kaupasta
on tullut toinen perheeni, hän kertoo. •

6

Sami Kaakinen
ja Jonna Raja
ovat palvelleet
asiakkaita tämän
kesän Jalasjärven
S-marketissa.

S-market Jalasjärven tiimi:
Anne Himanka
Irmeli Liikaoja
Sari Vesavuori
Marjut Koivisto
Johanna Koivumetsä
Anne Koivupuisto
Marjo Koivumetsä
Matti Kortesluoma
Soile Mänty
Seija Tiensuu
Sari Kivelä

Kesätyöntekijät:
Jonna Raja
Sami Kaakinen
Janette Alkula
Emmi Hilli
Heidi Ojala
Hanna Peltola
Johanna Riikonen

orkplace on helppo ja tehokas viestintäväline, jossa pääsee parhaiten alkuun, kun tuntee etiketin.
Julkaise Workplacessa vain tekstejä, kuvia ja videoita, joilla on
jokin tarkoitus ja yhtymäkohta työhösi tai työpaikkaasi. Jos postaat esimerkiksi kuvan, kerro myös, mistä siinä on kysymys. On suotavaa, että jaat
näkemyksiäsi, kehitysehdotuksiasi, hyviä käytäntöjä ja kaikkea, millä kehität
omaa työyhteisöäsi.
Kannattaa myös miettiä hetki, mihin ryhmään kulloinkin julkaisee. Ryhmän
kuvauksesta käy ilmi, mitä tarkoitusta varten se on. Oikealla ryhmävalinnalla
saat otollisimman kohdeyleisön ja voit nopeuttaa vastauksen saamista
kysymykseesi.
Huumori ja hyvän mielen tuottaminen on sallittua, mutta sitäkin on hyvä
tehdä harkiten ja hyvällä maulla. Mitä suurempi ryhmä, sitä
tarkemmin kannattaa miettiä, sopiiko kevennys uutisvirtaan.
Kunnioita työkavereitasi myös Workplacessa. Älä
kerro esimerkiksi työkaverin yksityiselämään kuuluvia
asioita, äläkä julkaise kuvia tai videoita ilman kohteen
suostumusta. Saat julkaista ilman lupaa vain itse
ottamiasi kuvia tai videoita.

Henkilötiedoista ei saa keskustella
Asiakkaisiin liittyvistä henkilötiedoista ei saa keskustella
Workplacessa. Tutustu Workplacen vertaistuki-ryhmän ohjeisiin. Sieltä selviää,
mitä aiheita viestintäsovelluksessa ei saa käsitellä.
Sallittuja ovat myös vapaa-ajan ryhmät, kunhan vapaa-aikaan ja työhön
liittyvä keskustelu pidetään pääosin erillään. Kiellettyä on trollaaminen, jolla
provosoidaan lukijoita. Älä myöskään julkaise Workplacessa aatteellisia tai
uskonnollisia kannanottoja, koska niiden käsittely ei kuulu työyhteisöön.
Muista, että työntekijällä on myös velvollisuus olla lojaali työnantajaansa kohtaan. Työnantajalla on oikeus puuttua epäasialliseen käytökseen
yrityksen normaalin käytännön mukaisesti myös Workplacessa.

• Voit tarkastella omia tietojasi
klikkaamalla omaa nimeäsi.
• Et voi itse muokata omia perustietojasi.
Jos niissä on virheitä, ota yhteyttä
esimieheesi.
• Lataa profiilikuvasi klikkaamalla kuvalle
tarkoitetussa laatikossa ”Lisää kuva”.
• Ainoa hyväksyttävä kuva on tunnistettava
kasvokuva. Ellet halua ladata kuvaasi, jätä
profiilikuva tyhjäksi.

2. Omat ryhmät
• Workplacessa toimitaan pääosin aina
ryhmissä, joita on erikokoisia ja eri
tarkoituksiin.
• Voit liittyä haluamiisi ryhmiin pyytämällä
niihin jäsenyyttä.
• Työnantajasi voi suositella ryhmiä, joihin
sinun on hyvä liittyä.
• Ryhmistä voi myös erota halutessaan.
• Omaan uutisvirtaasi ja tuleviin
ilmoituksiin voit vaikuttaa monella
tavalla. Tutustu mahdollisuuksiin
Workplace-vertaistuessa.
• Voit myös itse perustaa ryhmiä
Workplaceen, mutta perehdy asiaan ensin
Workplace-vertaistuessa.

3. Julkaiseminen
• Jos sinulla on ryhmässä julkaisuoikeus,
yläosassa on ”Kirjoita jotain” -tekstikenttä.
• Jos taas et ole vielä mennyt mihinkään
ryhmään, ylhäällä on tekstikenttä,
jossa lukee ”Julkaise ryhmään”. Kun
menet siihen, Workplace pakottaa
valitsemaan jonkin ryhmän, johon kirjoitat
postauksesi.

4. Kommentointi
• Voit aina kommentoida muiden
postauksia, vaikka sinulla ei olisi
varsinaista julkaisuoikeutta ryhmään.
• Osallistu ja vaikuta, sillä tavoin saat
äänesi kuuluville.
• Jos et kirjoita julkaisuasi mihinkään
ryhmään, vaan omaan profiiliisi, se näkyy
S-ryhmän kaikille Workplace-käyttäjille.
Käytä mahdollisuutta harkiten.
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eepeeläinen

Parhaan huonetuoton

metsästäjä

Eepeen ensimmäinen revenue manager Suvi Vaismaa paiskii
töitä sen eteen, että hotellin huonemyynti on aina paras
mahdollinen vaihtelevissa kysynnän ja tarjonnan tilanteissa.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA SAMU LEHTINEN

K

ymmenen vuotta Original Sokos Hotel Lakeuden vastaanotossa työskennelleen Suvi Vaismaan mielenkiinto
heräsi, kun Eepeellä tuli revenue managerin paikka avoimeksi.
– Halusin uusia haasteita ja tuo
tehtävä vaikutti juuri sellaiselta, toukokuussa
uudessa pestissä aloittanut Suvi kertoo.
Revenue managerin tehtävänä on tuottojen
johtaminen, mikä tarkoittaa käytännössä optimaalisen hinnan löytämistä hotellihuoneille sekä kapasiteetin hallintaa. Työhön kuuluu
myös toteutuneiden hotelliyöpymisten analysointia ja tulosten raportointia johtoryhmälle.
Lakeuden lisäksi Suvi hallinnoi myös Original Sokos Hotel Vaakunan hotellikapasiteettia.
Apuna hänellä on uusi Ideas-hinnoittelujärjestelmä, joka haistelee päivittäin eri huonetyypeille sopivan hintatason.
– Kun varaustilanne näyttää siltä, että huoneita tilataan normaalia enemmän, järjestelmä
sulkee automaattisesti edulliset hinnat pois.
Näin hotellit saavat paremman tuoton silloin,
kun kysyntää on.
Ideas-järjestelmää varten on kerätty dataa hotellin varausjärjestelmästä kahden viime vuoden
ajalta. Siinä näkyvät hyvin Seinäjoen monet kesätapahtumat ja muut ruuhkahuiput.
– Tähän saakka on puhuttu käyttöasteesta,
mutta sitä tärkeämpi on huonekohtainen tuotto
eli se, mikä hinta hotellihuoneesta saadaan keskimäärin, riippumatta onko se myyty tai ei. Se
ratkaisee tuoton.
Vaikka netti näyttelee yhä merkittävämpää
osaa hotellin varausjärjestelmässä, puhelimitse
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huonevarauksen tekevien asiakkaiden määrä on
yhä yllättävän suuri.
– Esimerkiksi työmatkalaiset varaavat huoneen entistä lähempänä majoitusta. He soittavat
usein vasta silloin, kun ovat jo matkalla Seinäjoelle. On myös hyvin tyypillistä, että asiakas
hakee ensin majoitusvaihtoehdot netistä ja soittaa sitten varatakseen huoneen.

Kehityskelpoinen uuden oppija
Revenue manager saa aloittaa uuden työn huipulta, sillä Eepeen hotellit ovat olleet neljä
vuotta putkeen asiakastyytyväisyydessä ketjun
kärkipäässä. Asiakaspalvelusta taustatehtäviin
siirtynyt Suvi pohtii, että asiakkaita tulee varmasti jossain vaiheessa ikävä, mutta vaihtelu
tekee hyvää kaikille.
– Minulle tuli tunne, että olin jo ollut niin
pitkään samassa tehtävässä. Viihdyn tosi hyvin
Eepeellä, enkä halunnut muualle töihin. Siksi
oli hienoa, että kykyni huomattiin ja sain tämän
työn.
– Sen olen huomannut, että olen ollut aina
vastuunkantaja. En ole valmis revenue manager,
mutta kehityskykyinen sellainen. Koko ajan tulee uusia asioita ja niitä on tosi mielekästä oppia, hän jatkaa.
Revenue managerin myötä muuttuivat hiukan myös muiden esimiesten tehtävänkuvat,
kun töitä jaettiin uudelleen. Suvi kehuu työyhteisön avointa toimintakulttuuria, jossa tieto
kulkee myös yli osastorajojen. Hotelli-, ravintola- ja kerrospuoli toimivat yhdessä, jotta asiakas
saisi mahdollisimman hyvän palvelukokemuksen. •

"Olen
aina ollut
vastuunkantaja."
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TJ:n terveiset

Yhdessä
olemme
enemmän
Onnistuminen
syntyy ennen kaikkea
ihmisistä. Siksi jokainen
eepeeläinen saa kiittää
myös itseään siitä, että
kesäkauppa kävi meillä
niin hyvin.

Tillsammans
är vi förmer
Framgång beror främst
på människorna. Därför
kan varje eepeeanställd
klappa sig på axeln
för sin medverkan
i vår framgångsrika
sommarkommers.

K

ulunut kesä oli Eepeelle erityisen
hieno niin ilmojen kuin toimialojen
myyntien kannalta. Kesäkaupassa
kovin kasvuvauhti oli marketkaupalla, majoitus- ja ravintolakaupalla sekä
liikennemyymälä- ja polttonestekaupalla.
Autokaupassa kesäkuu oli hyvä, kun
taas heinä- ja elokuussa jäimme edellisvuoteen verrattuna. Ymmärrettävää on, että autokaupoille ihmiset eivät niinkään kesähelteissä ehtineet. Vuoden alusta katsottuna
myös autokauppa on kuitenkin kasvanut
viime vuoteen verrattuna.

Miksi Eepee on olemassa?
Tuotamme kilpailukykyisesti ja kannattavasti monipuolisia palveluja ja etuja
asiakasomistajillemme. Se on Eepeen
strategiaan kirjattu toiminnan tarkoitus.
Peruskallio sille, keitä me olemme ja miksi olemme olemassa. Lause sisältää monta
painavaa sanaa ja suuret saappaat. Niitä ei

S

ommaren som gått var särdeles fin
för Eepee till såväl väderleksförhållandena som affärsområdenas
försäljning. Mest ökade sommarhandeln inom markethandeln, logi- och
restaurangverksamheten samt trafikbutiksverksamheten och bränslehandeln.
För bilhandeln var juni en bra månad,
medan siffrorna för juli och augusti är sämre än fjolårets. Det är förståeligt, att man
inte hann tänka så mycket på bilköp i sommarhettan. Ser man på perioden från början av året, har bilhandeln ändå ökat från
föregående år.

Varför existerar Eepee?
Vi producerar med bibehållen konkurrenskraft och lönsamhet ett mångsidigt utbud

Marketkauppa
+4,4 %

ELOKUU 2018

Myynti ja tuotot
toimialoittain
vertailukelpoinen, M€

TOTEUTUNUT

Vahva investointitahti jatkuu
Entä mitä pitävät sisällään toiminnan tarkoituksen lauseeseen kirjatut monipuoliset
palvelut? Ne varmistamme vahvistamalla
ja kehittämällä jatkuvasti toimipaikkaverkostoamme.

av tjänster och förmåner åt sina ägarkunder. Så har verksamhetens syfte skrivits in i
Eepees strategi. Det är urberget för vår existens och orsaken till vår existens. Meningen innehåller många vägande ord och förpliktar. Ingen av oss här på Eepee klarar det
ensam, men tillsammans kan vi göra det.
Det är människorna, deras kunnande,
attityd och anda, som står för framgången.
Tillsammans kan vi verka lönsamt och utveckla vår verksamhet så den får allt bättre
konkurrenskraft – till det siktar t.ex. markethandelns projekt ”Kivijalka” som pågår
just nu. I ”Kivijalka” jobbar man med både
butikerna och arbetsprocesserna och sätter
marketarna i toppskick. På så sätt kan man
också hålla förmånliga priser och sortiment
som motsvarar efterfrågan.

Liikennemyymälät
+7,1 %

Matkailu- ja ravitsemiskauppa +4,4 %

Alkuvuonna investoimme runsaalla kymmenellä miljoonalla eurolla, mikä on tuplasti
viime vuoteen verrattuna. Reipas tahti jatkuu
muun muassa Tanelinrannan ja Pajuluoman
S-marketien sekä Kauhavan uuden liikekiinteistön projekteilla, joista kerrotaan lisää
myös muualla tässä lehdessä.
Edut asiakasomistajillemme, ne eivät
myöskään ole jääneet strategian sanahelinäksi. Osuustoiminnallisena yrityksenä tarjoamme joka päivä Bonuksia ja maksutapaetua ostoista sekä vuosittaisella päätöksellä
osuusmaksun korkoja ja ylijäämänpalautuksia tuloksesta.
Pitkäjänteisellä työllä olemme kehittyneet
sellaisiksi kuin nyt olemme. Samaa kehitystyötä jatkamalla varmistamme toimintamme
tarkoituksen täyttymisen jatkossakin.
Kimmo Simberg
toimitusjohtaja

Livligt på investeringsfronten
Hur är det med de mångsidiga tjänsterna som
skrivits in i meningen om verksamhetens syfte? Dem säkerställer vi genom att kontinuerligt
stärka och utveckla vårt verksamhetsnät.
Under det första halvåret investerade vi
drygt tio miljoner euro, dubbelt så mycket
som föregående år. Investeringstakten är fortsättningsvis livlig: annanstans i tidningen
berättar vi närmare om tre projekt, nämligen
S-market Tanelinranta och Pajuluoma och
den nya affärsfastigheten i Kauhava.
Förmånerna som våra ägarkunder åtnjuter
är inte heller enbart stolta ord i strategin. Som
kooperativt företag erbjuder vi varje dag Bonus och betalningssättsförmån för inköp och,
enligt beslut som fattas årligen, ränta på insatsen och utdelning på överskott.

Autokauppa
+6,8 %

235,4

55,4

15,1

8,0

2,0

BUDJETOITU

+10,2

-2,0

+0,4

+0,3

+0,1

+9,9

+3,7

+0,6

+0,5

+1,0

erotus
erotus

Vi har utvecklats till det vi är nu genom
långsiktigt arbete. Genom att fortsätta med utvecklingsarbetet säkerställer vi att vi uppnår
syftet med vårt arbete också framöver.
Kimmo Simberg
verkställande direktör

Muut
+105,5 %

kumulatiivinen

EDELLISVUOSI
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kukaan meistä eepeeläisistä pysty yksin
täyttämään, mutta yhdessä pystymme sen
tekemään.
Onnistuminen syntyy ennen kaikkea
ihmisistä: osaamisesta, asenteesta ja ilmapiiristä. Yhdessä pystymme toimimaan
kannattavasti ja kehittämään toimintaamme yhä kilpailukykyisempään suuntaan,
kuten esimerkiksi marketkaupan Kivijalka-projektissa parhaillaan tehdään. Kivijalka uudistaa marketit huippukuntoon, kun
myymälät ja työprosessit järjestellään entistä sujuvammiksi. Näin saadaan pidettyä
myös hinnat edullisina ja valikoimat kohdallaan.

ä syksyä
Värikäst
le!
peeläisil
e
e
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Jag önsk llda
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tark hös
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Konserni +5,0 %
TOTEUTUNUT
kumulatiivinen

BUDJETOITU
erotus

EDELLISVUOSI
erotus

315,8 +9,1 +15,0
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toimialaturnee
Uudet marketit tuovat
30 työpaikkaa

Jättiloikka Ähtärissä ja
Kristiinankaupungissa

Neljänneksen tuhdimpi
terassikesä

Joulukuussa valmistuva S-market Tanelinranta ja ensi
vuoden maaliskuussa ovet avaava S-market Pajuluoma
kasvattavat eepeeläisten määrää noin kolmellakymmenellä.
Tanelinrannan henkilökunnan rekrytoinnit käynnistyvät syys-lokakuussa. Ensimmäisenä valitaan päällikkö. Noin viidentoista työntekijän tiimi täytetään osittain sisäisesti, sillä uuteen marketiin tarvitaan
jo perusasiat osaava runko.
Pajuluoman S-marketin rakennustyöt ovat käynnistyneet ja rekrytoinnit tehdään vuodenvaihteesta eteenpäin. Seuraavana rakennusprojektina on vuorossa Kauhavan uusi liikekiinteistö, johon tulee
S-market ja Lähi-ABC.
Olemme uudistaneet 2000-luvulla koko myymäläverkostomme.
Uusia rakennushankkeita on jatkuvasti suunnitelmissa – näin
pystymme pitämään marketkaupan kehityksen kärjessä.

Matkailu- ja ravitsemiskauppa kylpi onnistumisen
ilossa halki kesän. Kaikki tapahtumat saivat lämpöä
ja aurinkoa, mikä luonnollisesti tarkoitti superkesää
hotelleille ja varsinkin ravintoloille. Heinäkuu toi jopa
neljänneksen paremmat luvut sateiseen edelliskesään
verrattuna niin asiakasmäärissä kuin myynneissä
mitattuna.
Ruokaravintoloille helle ei aina tarkoita hyvää. Meillä
kuitenkin on isot terassit, jotka kutsuivat asiakkaita
runsain joukoin myös ruokailemaan. Kasvu kertoo, että erityisesti Seinäjoen ja oman maakunnan ihmiset ovat olleet
liikkeellä. Samoin perhematkailu on mukavasti lisääntynyt
ja Ähtärin pandat liikuttavat, kuten toivottiin.

Seuraavaksi rakennetaan Kauhavalla

Pikkujoulumyynti
hyvässä vauhdissa

Kivijalkaa ja Laadun kolmiloikkaa
Eepeellä panostetaan jatkuvasti toiminnan kehittämiseen. Hyviä
esimerkkejä tästä ovat Kivijalka- ja Laadun kolmiloikka -projektit.
Kivijalka on Eepeen oma projekti, jossa muun muassa päivitetään
kaupan tilankäyttö ja osaaminen nykyhetken vaatimusten tasolle.
Kolmiloikassa syvennetään osaamista monipuolisesti, ja kärkenä on
petrata ensin hedelmä- ja vihannesosastoa sekä kehittää asiakkaiden
huomioimista ja parantaa tavaroiden saatavuutta.
Toiminnallisten uudistusten ohella on tärkeää huolehtia tilojen
energiatehokkuudesta. Varsinkin kylmälaitteiden osalta on energiataloudellisesti järkevää, että laitteistot uusittaisiin noin 10–15 vuoden
välein. Näin voimme säästää parhaimmillaan jopa 30 prosenttia
kylmälaitteiden energiankulutuksessa.
Toinen säästöä tuova asia on valaistus. Tällä hetkellä noin puolessa
marketeista on ledivalaistus, ja määrä kasvaa koko ajan. Pintaalaltaan määrä on jo yli puolet, sillä myös Prismassa on siirrytty
ledeihin.

Prisma pyörii täysillä
Moni on pistänyt merkille, että Hyllykalliolla sijaitsevan Prisman
parkkipaikka on lähes aina täynnä autoja. Asiakkaat ovat tyytyväisiä
automarketin palveluun ja valikoimiin, sillä Prisma saa asiakastyytyväisyyskyselyissä ketjun huipputuloksia. Kiitos tästä kuuluu hyvälle
henkilökunnalle ja hyvin tehdylle pitkäjänteiselle työlle.
Myönteiseen kehitykseen on vaikuttanut myös kuusi vuotta sitten
tehty laajennus ja uudistus (aika kuluu nopeasti!), joka on osoittautunut onnistuneeksi. Prisma on toimialan lippulaiva, ja sen toiminnallisuus ja ajanmukaisuus tulee myös jatkossa varmistaa.

Liikenne- ja polttonestekaupan kesä onnistui
kaikissa yksiköissämme selkeästi paremmin kuin
viime vuonna: ihmiset liikkuivat paljon ja pistäytyivät ABC:llä
tankkaamassa ja virkistäytymässä.
Suurimman harppauksen ottivat Ähtärin ja Kristiinankaupungin Lähi-ABC:t, joissa asiakasvirta kasvoi yli neljänneksellä.
Ähtärissä kasvua toivat erityisesti pandaturistit. Kristiinankaupungissa keväällä tehty uudistus onnistui upeasti ja Porin
asuntomessuliikenne saatiin mukavasti pysähtymään. Oli
oikea ratkaisu tuoda yksikköön myös Hesburger, joka on sadan
kilometrin säteellä ainoa laatuaan. Hesburger ylitti kaikki odotuksemme ja toi samalla kasvua myös Salelle ja koko yksikölle.

Kaudesta toiseen, se on Eepeen hotellien ja ravintoloiden
elämää. Jo ennen juhannuslöylyjä olivat Eepeen
pikkujoulupaketit valmiina myyntiin.
Tarjolla on kahdenlaista kokonaisuutta. Ravintola Karman pikkujoulushowssa Robynn Huutz & Hänen Suloiset
Naikkosensa esittävät Burleski Revyyn suoraan Sherwoodista neljänä viikonloppuna. Revyy-ohjelmaan voi yhdistää
ruokailun Rossossa, Amarillossa tai Talriikissa.
Pikkujoulut Lakeus Matadorissa puolestaan tarjoavat
neljä erilaista viikonloppua. Illan aloittaa aina Pikkuusen
paree noutopöytä, ja ohjelma alkaa 23.–24. marraskuuta
Bile-Weekendillä Kallio Brothersin vauhdissa. Seuraavaksi
vuorossa on Queen Weekend ja Mikael Saari. Itsenäisyyspäivän aattona Suomi juhlii -illassa kuullaan iskelmälaulaja
Antti Ahopeltoa, ja tonttuilun päättää Tango & Dance
-viikonloppu, jossa esiintyy kuningaskaksikko Maunuksela
& Hallikainen.

Järjestelmä räätälöi
hotellien hinnat

Kauhavan uuden Lähi-ABC:n ja S-marketin suunnitelmat ovat
loppusuoralla, rakentaminen aloitetaan pian ja tarkoitus on,
että uusi yksikkö on valmis syys-lokakuussa 2019. Kuten LähiABC-konseptin periaatteisiin kuuluu, yksikön tulevaa tarjontaa
kehitetään erityisesti paikallisia asiakastarpeita kuunnellen.

Tankkaatko jo ABC-mobiililla?
Mobiilimaksaminen on kasvussa, ja palkitun
mobiilitankkauksemme käyttäjät ovat olleet palveluun
äärimmäisen tyytyväisiä. Palvelu koukuttaa helppoudellaan, ja
kolmasosa sen ladanneista tankkaa mobiilisti jo viikoittain.
Keväällä uudistunut alusta mahdollistaa myös uusien palveluiden
kehittämisen. Tarkoitus onkin, että jatkossa sieltä löytyvät kaikki
autoilijoiden arkea helpottavat palvelut. Seuraavaksi mukaan
saadaan autopesu, jota jo pian pilotoidaan.
ABC-mobiili on meille tärkeä palvelu, jonka jokaisen eepeeläisen kannattaisi ladata omaan älypuhelimeensa. Kun käytämme
sitä aktiivisesti itse, osaamme kertoa siitä myös asiakkaillemme.

Syksyn tullen auton hipiä kaipaa useammin pesua ja talven
varalle myös pikkufiksausta. Hyödynnä oman talon osaajat
ABC-Fixauksessa Hyllykalliolla. Muista myös kuukausittainen
henkilökunnan etuseteli S-mobiilissa, jolla saat auton pesun ABC
CarWashissa puoleen hintaan.
Juhamatti Aronen

Juhamatti Aronen
Jari Palo

TOP 3
S-MARKET YLISTARO 114,1
S-MARKET KIVISTÖ 113,8
SALE KARIJOKI 113,0
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Syksy ja vuodenvaihde tuovat jälleen markkinoille
autouutuuksia, joiden myynniltä sopii odottaa paljon.
Uusi Peugeot 508 on Geneven autonäyttelyn
kärkimalleja kompaktin kokonsa ja muodokkaan olemuksensa
ansiosta. Kehyksettömät sivulasit tuovat ilmeeseen urheilullisuutta. Vastaavasti tavaratila on käytössä kätevä, kun
takaluukku on saranoitu takalasin yläreunasta.
508:lle povataan kiinnostusta erityisesti yritysautopuolella
ja jäämme odottelemaan, saadaanko malli Suomeen vielä
tämän vuoden puolella.
Toinen kiinnostava tulokas on uudistunut Peugeot Partner
208 Van. Syksyn malli on pienen henkilöauton kokoinen pakettiauto, jossa takaistuimet on korvattu noin kuution kokoisella
kuljetustilalla. Pienellä tavarajuhdalla on omat markkinansa
Peugeotin hyötyajoneuvokolmikossa, jossa kahden isoveljen
paikkaa pitävät Expert- ja Boxer-pakettiautot.
Kolmikon myynnille hyvää tekee myös keväällä alkanut
kampanja, jossa Peugeot tarjoaa viiden vuoden takuun rajoittamattomilla kilometreillä kaikille hyötyajoneuvoille. Ja mikä
on poikkeuksellista – takuu koskee myös ammattikäytössä
olevia ajoneuvoja.

Isuzun lava-autosta
tuli myyntimenestys
Isuzun uusi D-MAX Space Cab on todellinen maanviljelijöiden
työjuhta ja Ess Autotalossa vuoden myyntimenestys. D-MAX
on aina vahvasti varusteltu, ja kampanja-alennuksessa ollut
erikoismalli on kiinnostanut aivan erityisesti.
Kyseessä on ammattilaisten menopeli, joka on suunniteltu
tekemään raskasta työtä: neliveto ei helposti juutu soramontulle tai metsätyömaalle. Space Cab rekisteröidään kahdelle
henkilölle, ja etuistuimien takana on kätevä kaappariovilla
suljettava lämmin tila. Lavalla kulkevat yli tuhannen kilon
kuormat, ja raskaan kaluston dna näkyy ja tuntuu.

Ratsaa renkaat syyskuntoon

Fiksaa auto talvikuntoon

Syyskuun puolivälissä Eepeen hotellien hinnoittelu ja
kapasiteetin hallinta siirtyivät uuteen aikaan, kun uusi
revenue management -järjestelmä saatiin täysimääräisesti
käyttöön. Ohjelmisto ennustaa tulevaa muun muassa
takavuosien kysynnän, tapahtumien ja tehtyjen varausten
perusteella. Näin saamme huoneille joka päivä kysynnän
mukaan räätälöidyt hinnat.

Peugeot toi syksyn helmet

Autonrengasliitto on vuosittaisella rengasratsia-kampanjallaan muistuttanut jälleen autoilijoita, miten tärkeää on
tarkistaa auton renkaiden kunto säännöllisesti. Kesärenkaiden
urasyvyyden pitäisi olla sadekelillä vähintään neljä millimetriä,
ja rengaspaineet kannattaisi katsoa kerran kuussa.
Meillä S-Etuhuolto tarjoaa eepeeläisille hyvät alennukset:
Nokian renkaista on tulossa hyvä poistotarjous, samoin
öljynvaihdot, nesteiden pakkasenkeston varmistukset, sulanvaihdot, jarrujen tarkistukset ja myös katsastukset tehdään
henkilökuntahintaan.
Juhamatti Aronen

TOP 3

TOP 3

TOP 3

KAUPPATORIN AALTO JA ULPU 157,8

ABC PRISMA NURMO 120,8

WILSON 122,3

LÄHI-ABC ÄHTÄRI 112,1

UUDET AUTOT 131,1

TALRIIKKI 117,5

LÄHI-ABC TEUVA 110,5

S-ETUHUOLTO 114,8
VARAOSAT 104,8
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Uusi Sale

Kunta ilman kauppaa?
Pelko ei toteutunut, kun
Eepee avasi Karijoelle
uuden myymälän.

toi valoa Karijoelle
TEKSTI ANNE KOHTALA KUVAT TEPPO HAAPOJA

Lähimaksu

on tätä päivää
Yhä useampi vilauttaa maksukorttiaan päätteeseen koodin
näppäilyn sijaan. Lähimaksun
suosion kasvu näkyy myös
Hyllykallion Prismassa.
S-Pankin myyntipäällikkö Antti Eronen kertoo, että
lähimaksun käyttäjien määrä on vuodessa kasvanut
30 prosentilla. Osuus kaikista maksuista oli heinäkuussa lähes puolet (47 %) kaikista Debit-ostotapahtumista. Lähimaksua käyttäviä asiakkaita oli S-ryhmän
kaupoissa ja palveluissa jo lähes 600 000.
– Suosio on kyllä valtava ja se kasvaa edelleen. Kun
vertaa vuosia 2015 ja 2017, niin lähimaksutapahtumat
ovat lähes 15-kertaistuneet, hän havainnollistaa.
Osaa kasvusta selittää myös se, että lähimaksaminen S-Etukortti Visa -yhdistelmäkorteilla yleistyi.

Uutuuksia nopealla tempolla
Hyllykallion Prismassa kassalla työskentelevä Seija
Kaukola vahvistaa, että heillä todella moni käyttää
nykyään päivittäisissä ostoksissa lähimaksua.
– Se on pienissä ostoksissa tosi kätevä. Varmaan
noin 95 prosenttia asiakkaista käyttää niissä
lähimaksua, jos ei enempikin, hän lisää.
Toinen muutos ostokäyttäytymisessä Kaukolan
mukaan on, että ihmiset ostavat enemmän valmiita
tuotteita kuin ennen. Hänen kollegansa Meri Myllymäki
täydentää, että ostoskoreissa näkyy myös paljon
trendituotteita, kuten esimerkiksi Härkistä.
Marika Taka-aho kertoo, että nykyään uutuuksia
tulee kauppaan entistä nopeammalla tempolla.
– Monesti sitä havahtuu kassahihnalla, että onko
meillä tuollaistakin myynnissä, hän kertoo hymyillen.
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Koko Salen henkilökunta
teki avajaisten alla
jättiurakan. Myös
kesätyöntekijä Mira
Pihlajaviidalla on takanaan
12-tuntisia työpäiviä.
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Naantalilainen Annika
Rantala poikkesi
Salessa täydentämässä
paikkakunnalla asuvan
isoäitinsä Marjatta
Rantalan jääkaappia.

Myymäläpäällikkö
Antti Mäkikorpi on
syystä tyytyväinen:
karijokelaisista jopa
80 prosenttia on
Eepeen asiakasomistajia.

Eepee teki
merkittävän
työn Karijoen
elinvoimaisuuden
eteen uudistamalla
paikkakunnan ainoan
kaupan, kiittää
kunnanjohtaja
Marko Keski-Sikkilä.

S

ale Karijoen ovien takana on odottava
tunnelma. Kunnan ainoa kauppa on ollut
edellispäivän suljettuna muuton takia, ja
jääkaapissa on monella jo vajausta. Toiset
tulivat varta vasten avajaisiin ja tutustumaan uuteen kauppaan.
– Ihan uteliaisuuttani tulin katsomaan, miltä täällä näyttää ja toin samalla Postiin paketin. Ruuhkasta olisi
voinut päätellä, että täällä jaetaan ämpäreitä, veistelee karijokelainen paluumuuttaja Eero
Pihlajaviita.
Oman kylän kaupalta Eero
toivoo perusvalikoimia ja kohtuullisia hintoja.
– Mielelläni hankin omasta
kaupasta isommatkin tarpeet, jos hinnat vaan pysyvät
sopivina. Erikoisliikkeet ovat sitten erikseen ja sellaiset tavarat on ihan ok hakea kauempaa, hän jatkaa.

– Kunta ilman kauppaa, kyllä silloin sammutellaan jo valoja. Tämä oli Eepeeltä upea satsaus, joka
merkitsee paljon meille kaikille. Toivon todella, että
asukkaat nyt myös käyttävät ahkerasti oman kaupan
palveluja, hän sanoo.
Karijokelaisista jopa 80 prosenttia on Eepeen asiakasomistajia, joten syystä on tyytyväinen myös myymäläpäällikkö Antti Mäkikorpi.
Hän on itsekin asunut Karijoella
koko ikänsä, tehnyt työuransa
eri kaupoissa kylän raitilla ja
tuntee liki jokaisen asiakkaansa
nimeltä.
– Olihan se helpotus meille
kaikille, kun Eepee päätyi ihan
uuteen. Vanha rakennus oli
melkoisen huonossa kunnossa.
Nyt saimme sata neliötä lisää tilaa ja uusia tuotteita
valikoimiin, Antti hymyilee.
Uutta Salea varten rakennettiin kokonaan uusi
kiinteistö vanhan Salen taakse. Eepee on tiloissa
vuokralla. Samalla vanha Sale purettiin pois ja kauppa palveli rakentamisen ajan väistötiloissa.
Urakka onkin ollut melkoinen niin Antilla kuin
koko henkilökunnalla, jotka reilun puolen vuoden
aikana ovat käyneet läpi kaksi muuttoa ja tyhjennysmyyntiä. Viime viikkoina myymäläpäällikön-

Tämä oli Eepeeltä
upea satsaus, joka
merkitsee paljon
meille kaikille.

Suuri asia paikkakunnalle
Sale jäi ainoaksi Karijoen kaupaksi noin vuosi sitten,
kun naapurin M-Market laittoi ovensa kiinni. Tämän
jälkeen uutinen Salen uudistuksesta kuulosti erityisen hyvältä myös Karijoen kunnanjohtajan Marko
Keski-Sikkilän näkökulmasta.
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Tukholmassa asuvalle Lea
Mattssonille Karijoki on
synnyinpaikka, jossa hän
viettää aina kesäkuukaudet.
Mökkiläinen kiittää
lähikauppaa, josta löytyvät
hyvät grillattavat ja aina
tuoreet päivittäistavarat.

Siisti, selkeä kauppa ja
hyvät valikoimat. Ei tarvitse
miettiä, ajaisiko kaupoille
tähän vai naapurikuntaan
15 kilometrin päähän,
kiittää paikkakuntalainen
Eero Pihlajaviita.

työpäivät ovat venyneet aamuviidestä iltakahdeksaan.
– Muutto tehtiin viikossa ja samalla väistötiloissa
oli kauppa vielä auki. Raskasta mutta pirun kivaa,
mies tunnustaa.

Uutta tekniikkaa myös kassalle
Uudessa kiinteistössä hylly- ja kylmäkalusteet,
kassapöydät ja pullonpalautusjärjestelmä kiiltävät
uutuuttaan. Neliöitä on noin 600 ja niistä myymäläkäytössä noin 400. Tuotenimikkeitä on noin tuhat
enemmän kuin väistötiloissa.
Sale-ketjun ryhmäpäällikkö Jukka Matikainen
kertoo, että erityistä huomiota kiinnitettiin myös
energiatehokkuuteen. Uusilla kylmäkalusteilla ja
hiilidioksidi CO2 -kylmälaitoksella saavutettiin täysin freonivapaa ja energiapihi kylmäsäilytys. Kylmälaitteista syntyvä hukkalämpö hyödynnetään
lattialämmityksessä, ja valaistus tehtiin energiatehokkailla ledeillä.
Lisäksi Karijoen henkilökunta pääsee Eepeessä
ensimmäisenä testaamaan uutta 3D-skanneria, joka
lukee kassalla viivakoodin joka suunnasta ilman,
että tuotetta tarvitsee pyöritellä tiettyyn asentoon.
– Testataan nyt, kuinka se toimii. Jos toimii hyvin,
otamme tekniikan vähitellen käyttöön muissakin Eepeen myymälöissä, Matikainen lupaa. •

Kaikki on valoisaa ja
selkeää, kylmätiskit ihanat
ja lattiat ehjät. Lähiviikot
näyttävät, miten meillä
arki muuttuu, hymyilee
kohta 22 vuotta saman
kaupan leivissä palvellut
myyjä Leena Haaranoja.

17

Elina Varamäki toimii
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa vararehtorina. Hänellä on
vahva yrittäjyyden
tutkimustausta
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

vastuullisuus

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI

Parempi paikka
tehdä töitä

Kun ihmiset voivat
töissä hyvin, saadaan
aikaan vastuullisia
tekoja ja vahvoja
myyntejä.

O

len työni kautta tutustunut moniin yrityksiin, mutta en tiedä tällä
alueella toista yhtä vastuullista kuin Eepee. Se kantaa esimerkillisesti vastuuta asiakkaista, työntekijöistä ja ympäröivästä
yhteiskunnasta. Siitähän se Eepeen toiminta-ajatuskin lähtee:
Tuotamme kilpailukykyisesti ja kannattavasti monipuolisia palveluja ja
etuja asiakasomistajillemme eli hyvinvointia oman alueen ihmisille.
Kaikki toiminta kulminoituu Eepeessä asiakkaisiin liittyvään vastuuseen.
Kunnia-asianamme on ylläpitää kattavaa palveluverkostoa koko alueella.
Eepee käy kauppaa paikkakunnalla vielä silloinkin, kun muut ovat lähteneet.
Tästä on osoituksena muun muassa uusi Karijoen Sale.
Eepee kantaa vastuuta myös työntekijöistään. Se näkyy S-ryhmän
työhyvinvointitutkimuksista, joissa olemme jatkuvasti kärkisijoilla. Työtyytyväisyys lähtee 83 esimiehestä – meillä esimiestyö on hyvällä tasolla.
Lisäksi työntekijöillä on luottamus omaan työnantajaansa. He ovat
vakuuttuneita, että isossa talossa halutaan ja osataan toimia niin kuin
työsopimusehdoissa sanotaan. Kun yrityksen taloudellinen tilanne on
kunnossa, on helpompi kehittää myös henkilöstön hyvinvointia esimerkiksi
kouluttamalla.

Eepee haluaa olla teräskunnossa, kun kisa hyvistä työntekijöistä kovenee.
Vastuullinen työnantaja on hyvää valuuttaa rekrymarkkinoilla.

A

lkuvuodesta yhtenä Suomen innostavimmista työpaikoista palkitun Eepeen henkilöstö on motivoitunutta ja
omistautunut työskentelemään yrityksen päämäärien ja liiketoiminnan
kasvattamisen puolesta. Eepeetä arvostetaan
työnantajana muun muassa hyvän ilmapiirin ja
laadukkaan esimiestyön ansiosta.
Henkilöstöjohtaja Tommi Suvisalmi korostaa,
että vastuullisuus lähtee yhteistyöstä.
– Kun ihmiset voivat töissä hyvin, saadaan
aikaan vastuullisia tekoja ja vahvoja myyntejä.
Arvostamme toistemme työpanosta ja huolehdimme niin omasta kuin työkaverin työhyvinvoinnista.
Eepee on mukana S-ryhmän Paras paikka
elää -vastuullisuusohjelmassa, jossa on myös
henkilöstön hyvinvointiin liittyviä tavoitteita.
Yksi näistä on keskimääräistä huomattavasti paremmat tulokset työhyvinvointitutkimuksessa,
jotka ovatkin olleet Eepeellä huippuluokkaa.

Suuri suomalainen työllistäjä
S-ryhmä on merkittävä suomalainen työllistäjä
ja Suomen suurin yksityinen nuorten kesätyönantaja. Eepeellä työskenteli tänä kesänä yhteensä
570 kausityöntekijää ja 275 harjoittelijaa.
– Eepee haluaa antaa nuorille mahdollisuuksia työllistyä, saada työelämän polulleen tärkeää
työkokemusta sekä kuvan vastuullisesta työnantajasta.
S-ryhmä haluaa myös vahvistaa nuorten työn
merkityksellisyyttä. Yhtenä osana tässä on Nuori
mieli -ohjelma, jossa lisätään nuorten työmoti-

vaatiota ja kykyä kokea työ merkitykselliseksi.
Samalla etsitään uusia keinoja nuorten mielenterveyden edistämiseksi.
Myös oppilaitosyhteistyö on Eepeellä arvossaan. Yhteistyössä ammattioppilaitos Sedun
kanssa järjestettyjen työpaikkaohjaajakoulutusten tavoitteena on vahvistaa perehdytystä sekä
edistää valmiuksia työssä oppimisen ohjaukseen, arviointiin ja suunnitteluun.
– Eepee on maakunnan suurin yksityinen
palvelualan työllistäjä. Palvelualan osaavien
ammattilaisten saatavuus ja pysyvyys on meille
tärkeä asia. Ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut kouluttavat suurimman osan Eepeen tulevista ammattilaisista. Näemme tiiviin
oppilaitosyhteistyön investointina nuoriin ja tulevaisuuden ammattiosaajiin.

Tulevaisuuden osaajia tarvitaan

Vastuuta ympäristöstä
Paras paikka elää -vastuullisuusohjelmassa on
toimenpiteitä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja kiertotalouden kehittämiseksi. Uudet
toimipaikat suunnitellaan energiatehokkaiksi
käyttämällä ovellisia kylmäkalusteita ja säästöä
tuovaa valaistusta. Toimipaikkauudistusten yhteydessä sama tehdään jo olemassa oleville.
– Pyrimme siihen, että tuottamamme jätteet
käytetään hyväksi joko energiantuotannossa tai
ne kierrätetään, Suvisalmi lisää.
Kiertotalouden edistämiseksi Eepeellä on jo
15 yhteistyökumppania, jotka tekevät töitä ruokahävikin pienentämiseksi järjestämällä ruokajakelua. Uusia luotettavia yhteistyökumppaneita
etsitään lisää jatkuvasti. •

Lisää työmatkaliikuntaa?
Mitä jos tänä syksynä haastaisimme
itsemme ja työkaverit lisäämään
työmatkaliikkumista? Kun päiviinsä
lisää liikuntaa, se tukee myös työssä
jaksamista. Jos teidän yksikössänne
innostuttiin ajatuksesta, vinkatkaa siitä
myös meille Eepeeläisen toimitukseen:
tuula.rajala@sok.fi.

Eepeen vastuuajattelu ulottuu myös ulospäin. Eepee tukee vuosittain noin
puolella miljoonalla eurolla liikuntaa, kulttuuria ja koulutusta. Omassa työssäni Seinäjoen ammattikorkeakoulussa näen Eepeen merkityksen tuleville
osaajille, sillä se on avannut oven työelämään tuhansille nuorille.
Yhteistyö oppilaitosten kanssa on seuraavina vuosina entistä
tärkeämpää, sillä osaavista ja sitoutuneista työntekijöistä uhkaa tulla
pula. Tähän saakka Eepee on saanut hyvää työvoimaa, mutta pelkään, että
pääkaupunkiseudun työvoimaongelmat leviävät myös meille.
Ympäristövastuu on vahvasti läsnä S-ryhmässä. Paras paikka elää
-vastuullisuusohjelma on merkittävä koko Suomelle, sillä olemme 40 000
työntekijän ryhmänä Suomen suurin työnantaja. S-ryhmän tekemillä
toimenpiteillä ympäristön hyväksi on iso merkitys. Taistelemme yhdessä
ilmastonmuutosta vastaan ja toimimme kiertotalouden puolesta. Konkreettisia esimerkkejä energiasäästöistä ovat Tanelinrantaan ja Pajuluomalle
rakennettavat S-marketit: niiden katolle tulee aurinkopaneelit.
Mistäkö olen erityisen ylpeä Eepeessä, jonka hallintoneuvoston
puheenjohtajana toimin? Kyllä se on tapa, millä yritystä kehitetään. Kesällä
hyväksyimme uuden strategian vuoteen 2022 saakka. Sen perusteella voin
vakuuttaa, että suunta on eteenpäin ja ylöspäin vastuullisuutta korostaen".
Elina Varamäki
Eepeen hallintoneuvoston puheenjohtaja
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kesätyö

Kolme miestä ja Ulpu
Jyri Lehtosaari, Joonas Wallius ja Johannes Hurme ovat pitäneet
Ulpun hiiligrillin kuumana läpi helteisen kesän.
TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI KUVA JULIA SUVISALMI

L

akeus Matadorissa työskentelevän vuoropäällikkö
Jyri Lehtosaaren ”kesätyö” Ulpu Ruokapirssissä
tuo mukavaa vaihtelua arkeen. Alusta lähtien Ulpun matkassa ollut mies nauttii, kun työ rytmittyy vuodenaikojen mukaan.
Tänä kesänä hän sai Ulpuun kavereiksi kaksi ensikertalaista, Joonas Walliuksen ja Johannes Hurmeen.
Vähän yli parikymppisillä reipasotteisilla nuorilla miehillä on ollut hauska kesä kaupungin keskeisimmällä
paikalla torilla. Moni on kysellyt, kuinka hikistä pienessä ruokapirssissä tällaisena hellekesänä onkaan ollut.
– Auringossa on ollut kuumempi kuin autossa. Paitsi tietysti silloin, kun hiiligrilli posottaa täysillä, Joonas
paljastaa.
Johannes haki kesätöitä Eepeeltä opiskelukaverinsa
Joonaksen vanavedessä. Restonomiksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevat miehet olivat tyytyväisiä, kun valinta osui kumpaankin.
– Tämä on ensimmäinen kesäni töissä Eepeellä ja on
ollut tosi kivaa. Meillä on hyvä työtiimi ja teemme ruokaa laadukkaista raaka-aineista, Johannes kertoo.
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Ei pelkkä kesäheila
Joonas on ollut aikaisemminkin töissä Eepeen ravintoloissa. Kesä Ulpun matkassa on ollut nuorelle miehelle
mieluinen.
– Ulpu ei todellakaan ole ollut mikään kesäheila.
Olen löytänyt suuren rakkauden, huumorilla höystetty
kokkaaja tunnustaa.
Ruokapirssi on ollut suuren osan kesästä parkissa
Seinäjoen torilla, mutta muutama keikkakin on tullut
tehtyä.
– Olemme vierailleet Ähtärissä, ja kesätapahtumista
Provinssissa. On aina mukava päästä uuteen paikkaan,
nähdä kuinka meidät otetaan vastaan. Syyskuussa olemme varmasti enemmänkin tien päällä, Jyri suunnittelee.
Eteläpohjalainen katuruoka kotimaisista lähituotteista on ollut kesäkansan mieleen. Joonas nauttii Ulpussa, kun ruoanvalmistukseen saa yhdistää asiakaspalvelun.
– Kokkaaminen on intohimoni, mutta kiva on tehdä
myös myyntityötä. Tämä on tosi sosiaalista hommaa,
siinä kehittyy mukavasti silmä ja oppii nappaamaan
ohikulkijoitakin syömään, hän sanoo. •

TEKSTI OUTI MYLLYMÄKI
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Johannes Hurme,
Joonas Wallius ja
Jyri Lehtosaari
ovat hurmanneet
kokkauksillaan tämän
kesän Ulpussa.
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Ihmisläheistä työtä
Seinäjokelainen Sini Saarimaa päätti viime keväänä, että
hän haluaa kesätöihin Eepeelle.
– Vein ensin S-market Kivistöön CV:n ja sitten soittelin
perään. Olin päättänyt, että teen kaikkeni saadakseni tämän kesätyön.
– Oli onnenpotku, että sain paikan. Tämä on ollut
ehdottomasti paras kesätyö, mitä minulla on ollut,
hän jatkaa.
Lääketieteelliseen pyrkivä Sini halusi työhön,
jossa oppii kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Kaupassa hänellä on mahdollisuus opetella asiakaspalvelutaitoja, joista on hyötyä tulevaisuudessakin.
Ensimmäinen kesä Eepeellä on opettanut
Sinille paljon kaupan töistä. Hän toteaa, että
asiakkaat näkevät marketissa vain pintaraapaisun koko työmäärästä. Yllättävän iso
osa on taustatyötä, joka ei näy asiakkaalle suoranaisesti, vaan esimerkiksi hyvänä
saatavuutena.
– Olen myös kokenut, että mielipiteeni
ja ideani on otettu täällä hyvin vastaan.
Kun olen kertonut esimiehelleni asiakkaiden antamista kehitysehdotuksista,
niihin on suhtauduttu positiivisesti. Viimeksi yksi asiakas ehdotti ostoskoria,
jonka voisi kiinnittää pyörätuolin eteen.

Cheerleadingia harrastava Sini Saarimaa on viihtynyt
erittäin hyvin S-market Kivistössä. Määrätietoinen
nuori aikoo isona lääkäriksi. KUVA HENRI MÄENPÄÄ
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Tommin palsta

Oppii oivaltamaan
Vaasassa oikeustiedettä toista
vuotta opiskeleva seinäjokelainen
Ami Rajala haki Eepeen kesätyöhaussa moneen paikkaan. Hän oli
tyytyväinen, kun Lähi-ABC Alavudella tärppäsi.
– Työpaikka oli sopivasti puolivälissä kotia ja mökkiä, joten
liikkuminen oli helppoa.
Amin ensimmäinen kesä Eepeellä sujui hyvin. Hän kehuu
saaneensa hyvin perehdytystä ja
piti tavasta, jolla palaute annettiin
rakentavasti. Palautteesta ei jäänyt
koskaan paha mieli, vaan se auttoi
häntä kehittymään.
Asiakaspalvelutaitojen kasvamisen
ohella tuleva juristi huomasi, että kesätyössä oppi ongelmanratkaisutaitoja. Kun
hankalista tilanteista selvisi kunnialla, se

vahvisti luottamusta omiin kykyihin.
– Hauskinta oli, kun sain palvella asiakkaita eri kielillä. Välillä tosin ei ollut
mitään yhteistä kieltä, kuten erään venäläisen asiakkaan kanssa. Se oli aika haastavaa, hän muistelee.
Kesä ei sujunut ihan ilman kommelluksia. Ami muistelee, kuinka hän kaatoi vahingossa täyden maitokannun asiakkaan
päälle.
– Onneksi asiakas oli ymmärtäväinen ja
lupasin tarjota hänelle pullan, sillä selvittiin. Sen jälkeen olin paljon varovaisempi
maitokannun kanssa, hän kertoo.
Ami arvostaa Eepeetä työnantajana,
hänestä siellä luotetaan työntekijöihin ja
annetaan vastuuta.
– Jos en saisi tulevaisuudessa oman
alan kesätöitä, voisin hyvinkin hakea uudelleen kesätöihin Eepeelle, hän pohtii.

Kiire kesyyntyy keskittymällä
Sandra Tarkka pääsi Eepeelle kesätöihin
Tutustu ja tienaa -pestin kautta. Kauhajoen S-marketissa kaupalliseen alaan viime
vuonna tutustuneelta lukiolaiselta kysyttiin, haluaisiko hän tehdä kaupassa keikkatöitä koulun ohessa. Samalla ratkesi tämän vuoden kesätyöpaikka.
Sandran mukaan parasta kesätöissä oli,
kun hän pääsi kassalle töihin. Siinä oli mukavasti uutta opeteltavaa. Perehdyttäminen on Sandran mukaan toiminut hyvin.
– Täällä on todella hyvä ilmapiiri ja
mukavia asiakkaita, hän kehuu.
Työssä haastavinta on ollut kiireen alla

Veikkauksista à la carteen
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työskentely esimerkiksi juhlapyhien alla.
Silloin täytyy osata keskittyä yhteen
asiaan kerralla, jotta homma toimii.
Kaupassa työskentelyn ohella
Sandra on valmistautunut abivuoden
yo-kirjoituksiin. Valmistumisen jälkeen nuorta naista odottaa armeija.
Kauhajoen S-marketissa hän jatkaa
työntekoa, minkä opiskelultaan ehtii.
– Tulevaisuuden suunnitelmat eivät
ole vielä varmoja, mutta kauppatieteiden opiskelu saattaisi olla mahdollinen
valinta, Sandra kertoo.

Lähi-ABC Teuvan tiimiin päässyt Milla
Syväjärvi kertoo, että hän on oppinut ensimmäisenä Eepee-kesänään monia asioita.
Vaikeinta ovat olleet Veikkauksen monet
koukerot, mutta myös à la carte -annoksissa
on omat niksinsä.
– Halusin kokemusta asiakaspalvelusta,
jossa tehdään samalla ruokaa. Täällä olen
saanut myös siivota, mikä tuo vaihtelua
työpäiviin.
Muutenkin työpäivät ovat hyvin erilaisia. Välillä on rauhallisempaa, mutta
yllättäen työ voi muuttua hektiseksi. Työyhteisö on ottanut hyvin uuden tekijän
vastaan. Milla kokee, että hänen mielipi-

Palautteen antaminen vie asioita
eteenpäin, tuo uusia näkökulmia
ja auttaa kehittymään.

Kuuntele ja kehu
Töissä pätevät samat jutut kuin muussakin elämässä.
Kuuntelemisen ja kehun yhdistelmä vie pitkälle.

N

yt on hyvä hetki viivähtää kuluneessa kesässä ja miettiä: Miten meni
niin kuin omasta mielestäsi? Mitähän meidän yksikkömme kesätyöntekijät kertovat kokemuksistaan?
Tässä lehdessä on muutamien kesätyöntekijöiden kokemuksia. He ovat reipasotteisia
nuoria, jotka ovat päässeet kurkistamaan kaupan monipuolisiin tehtäviin. Sadat kesätyöntekijämme ja -harjoittelijamme ovat meille
tulevaisuuden lähettiläitä, jotka kertovat kavereilleen, millainen Eepee on työnantajana.

Nuoret toivovat palautetta

teitään ja näkemyksiään kuunnellaan.
– Hauskimmat hetket töissä olen viettänyt työkavereiden kanssa. Olen todella
kiitollinen, että he ovat olleet niin ystävällisiä ja kärsivällisiä kanssani. Koen työympäristön hyväksi ja siksi minusta on aina
tuntunut mukavalta tulla töihin.
Espanjan kielen opinnot Turun yliopistossa aloittava Milla on pannut merkille, miten paljon nuoria Eepee työllistää kesäisin. Hän on tyytyväinen, että sai
mahdollisuuden näyttää taitonsa noin
ison työnantajan palveluksessa ja voi tulevaisuudessakin tehdä töitä talossa. •

Eepeessä on jo vuosia tehty sekä kesätyöntekijöille että -harjoittelijoille palautekyselyt.
Kehityskohteena nuoret ovat toivoneet, että
saisivat vielä enemmän palautetta työstään.
Tähän olemme yrittäneet panostaa sparripaketin avulla.
Jonkin verran nuoret ovat kaivanneet myös
perusteellisempaa perehdytystä. Olemmekin
rakentaneet yhteistyössä Jollas Instituutin
kanssa kesätyöntekijöille ja -harjoittelijoille
omat verkkoperehdytyspaketit (löydät niistä
lisää Eepeeläisestä nro 2/18). Olemme myös
ottaneet aktiivisemmin käyttöön perehdytyksen tarkistuslistauksia.
Eepee on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa, joka on vuosien mittaan
haastanut työnantajia tarjoamaan positiivisia kesätyökokemuksia nuorille. Kesätyö
onkin tärkeä askel nuoren työidentiteetin rakentamisessa. Ei ole ihan sama, miten nuori
kokee ensimmäisen kesäpestinsä. Varsinkin
ensimmäiset viikot ovat tärkeitä, sillä nuoret tulevat meille hyvin erilaisista lähtökohdista. Kesätyössä opitaan työelämän pelisäännöt, tutustutaan erilaisiin toimialoihin,
verkostoidutaan ja luodaan pohja urakehitykselle.

Vastuullinen kesäduuni tarkoittaa, että
työntekijä saa myös palautetta. Miksi palautteen antaminen on niin tärkeää? Se on olennainen osa onnistunutta kesätyökokemusta.
Se vie asioita eteenpäin, tuo uusia näkökulmia ja auttaa kehittymään. Palautteen antamiselle tulee luoda tilaisuuksia ja aluksi sitä
voi tietoisesti harjoitella. Sillä tavoin palautteen antamisesta tulee sisäänrakennettua
toimintaa, osa vallitsevaa yrityskulttuuria.
Niin, ja toivottavasti kaikille on itsestään
selvää, että sähköinen viestintä ei korvaa
kasvokkain annettua palautetta. Meillä Eepeellä ihminen kohdataan ihmisenä, se on
yksi vahvuutemme. Lisäksi palaute kulkee
kumpaankin suuntaan. Nuorella kesätyöntekijällä ja -harjoittelijalla on tuoreita ajatuksia, joita kannattaa kuunnella. Siksi kannattaa myös luoda tilanteita, joissa nuori voi
kertoa näkemyksistään.

Parhaat kyvyt tulevaisuuden tekijöiksi
Samalla kun nuori pääsee tutustumaan kaupan alan työpaikkoihin, me Eepeellä voimme kiinnittää parhaat kyvyt tulevaisuuden
tekijöiksi. Eepee on täynnä upeita uratarinoita, jotka ovat alkaneet kesätyöpaikasta. Ja
niitä tulee koko ajan lisää ympäri maakuntaa. Oli hienoa lukea tästä lehdestä muun
muassa päättäväisestä Sinistä, joka halusi
ehdottomasti kesätöihin Eepeelle ja teki sen
eteen kovasti töitä. Se kertoo hyvää meidän
osuuskaupastamme. Työnantajakuva on kilpailukykyisessä kunnossa, kun meidät koetaan noin halutuksi kesätyöpaikaksi.
Tästä on hyvä jatkaa kohti syksyn haasteita. Kuunnellaan työkavereita ja kehutaan sopivissa tilanteissa. Positiivista ja rakentavaa
palautetta kuuluu antaa sopivassa suhteessa.
Sillä tavoin kauppakin kasvaa ja kehittyy.
Tommi Suvisalmi
henkilöstöjohtaja
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KAIKKIEN AUTOMERKKIEN HUOLLOT

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

renkaat henkilökuntahintaan
S-Etuhuollosta

Määräaik
aiskatsastus
henkilöku
ntahintaan E
EPEELÄISIL
LE

25€

Rengassarjan ostajalle

RENGASTYÖT
VELOITUKSETTA

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

arvo 45 €

Voimassa 31.12.2018 asti.

Ess Katsastus palvelee ma-pe 9-17
Puh. 010 764 9100*

Edullinen

AUTOLAINA
ESS AUTOTALOSTA Eepeen HENKIlökunnalle!
Uusiin ja käytettyihin autoihin
Laina-aika 24-60 kk riippuen auton iästä
Käsimaksu 20-30% riippuen auton iästä
Rahoituslaskelma tehdään Ess Autotalossa automyyjän kanssa.
AUTOMYYNTI 010 76 49000
Myyntipäällikkö Heikki Latvala 010 76 49101
Juha Yliselä 010 76 49004 • Jani Kekola 010 76 49001
Pauli Puska 010 76 49002 • Harri Huhtala 010 76 49003
Esimerkkilaskelmat:
Jos ostat uuden tai alle 4 vuotta vanhan 15 000 € maksavan auton, laina-aika 5 v (60 kk), kuukausierä 252,63 €.
Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 157,61 €, joista korkojen osuus 122,31 €.
Todellinen vuosikorko 0,41%, auton kokonaishinta 15 157,61 €.
Jos ostat 5-7 vuotta vanhan 6 000 € maksavan auton, laina-aika 4 v (48 kk), kuukausierä 126,55 €.
Kulut: avausmaksu 35 €, korko 0,323 %, lainan kokonaiskustannukset 74,52 €, joista korkojen osuus 39,30 €.
Todellinen vuosikorko 0,61%, auton kokonaishinta 6 074,52 €.

Korko vain

0,323%
Tarjous voimassa 31.12.2018 asti.

Avausmaksu 35 €,
ei muita kuluja!

KATSASTUS

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

