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Muista polttonesteiden talvilaadut

BENSIINI:
Huoltoasemat ottavat bensiinin talviolosuhteet huomioon 
ilman, että asiakkaan on tehtävä valintoja.
DIESELÖLJY
Asiakkaan vastuulla on valita oikea kausilaatu. Pakkasten 
tullen talvilaatu (-29/-38) on aina turvallinen valinta. Vä-
lilaatu (esim. -15/-25 tai -10/-20) käy säätilan salliessa.
POLTTOÖLJY
Sisäsäiliöihin ja maan alle toimituksiin sopii kesälaatu 
(-5/-15), ulkosäiliöön suositellaan talvilaatua (-29/-34).

Öljyalan huoltoasemapäivät Jyväskylässä

Öljy- ja biopolttoaineala ry järjestää 
Huoltoasemapäivät 4.-5. lokakuuta 
2017 Jyväskylän Paviljongissa.

Tapahtuma kokoaa yhteen laajan jou-
kon öljy-yhtiöiden edustajia, huolto-
asemakauppiaita, laite- ja järjestel-
mätoimittajia, suunnittelijoita, urakoitsijoita ja muita 
huoltamoalan ammattilaisia sekä myös valtion ja kuntien 
valvontaviranomaisia.

Lisätiedot ks. www.oil.fi  ->  koulutuskalenteri

Mainosta SEO Energiaa -lehdessä!
Tarkemmat ohjeet ja hinnat SEO MEDIAKORTISSA. 
Lataa mediakortti: www.seo.fi -> media

SEO ENERGIAA -LEHTI ILMESTYY SYKSYLLÄ 2017

Numero  Aineistopvm Ilmestymispvm
4/2017  17.11.2017 5.12.2017

TOIMITUS, AINEISTOT JA SIVUNVALMISTUS

Value Set Oy, Maahisentie 9, 42100 Jämsä
Hannu Laitinen, puh. 0400-884 321

ILMOITUSVARAUS SÄHKÖPOSTILLA TAI SOITTAMALLA

hannu.laitinen@arvonanto.fi ja hannu.laitinen@seo.fi
Hannu Laitinen, puh. 0400-884 321
Sinikka Laitinen, puh. 050-552 5187



Syksy on taas käsillä, ja luon-
nossa se on parhaiten aistit-
tavissa. En siis puhu syksystä 
mielialan kannalta, jota ver-
tausta kesän jälkeen myöskin 
toisinaan kuulee.
Lapissa ruska-aika on tätä kir-

joittaessa parhaimmillaan, ja 
allekirjoittanutkin on päässyt 
kyseisestä komeudesta toisi-
naan autonikkunasta työmat-
koilla nauttimaan. Tosin näissä 
bensiinikauppiaiden ympyröissä 
polttoainekauppa mittareista 
kesän jälkeen hiipuu, ja se tie-
tenkin lasketaan syksylle pit-
käksi miinukseksi.

Toivottavasti kuitenkin myös ruska-
matkailijoita on liikkunut ahkerasti ja 
käyttänyt samalla paikallisten mat-
kan varrelle osuvien yrittäjien pal-
veluita, SEO-asemat mukaan lukien. 
SEO-verkostohan on vahvasti esillä 
Lapin alueella, ja siitä on kenttämies 
työmatkoillaan usein myönteisiä kom-
mentteja kuullutkin.

Kasvuun ja näkyvyyteen pyritään tie-
tysti valtakunnallisesti laajemminkin. 
On ilmeistä, että haasteet on kovat, 
mitä etelämmäksi mennään, vähät-
telemättä yhtään pohjoisen puolta-
kaan. Etenkin kauppiaiden pääsyssä 
liikepaikkoihin etelän kasvukeskusten 
äärelle on usein jääty kakkoseksi.

Mutta yhtäältä on tärkeää saavuttaa 
tuloksia myös toisinkin. Maakunnissa, 
taajamissa ja pääteiden varsilla on 
päästykin mukavasti asemiin kiinni. 
Välillä toki asiat eivät etene tarjouk-
sia tahi jutustelua pidemmälle, mutta 
hyvä merkkihän se on, että tapahtu-
mia ja keskusteluja aiheesta riittää.

Pääkirjoitus
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Toisten ketjujen yrittäjien kanssa on 
monesti virkistäviä ja kehittäviä kes-
kusteluja, jolloin kaikenlaisia ideoita 
tarttuu puolin ja toisin.

Kiitokset yleisestä mielenkiinnosta 
yhtiötämme kohtaan on erityisesti 
annettava niille SEO-kauppiaille, jot-
ka ovat omalla esimerkillään antaneet 
aihetta pohtia vaihtoehtoa nimeltään 
SEO. Olemme yksityisten polttoaine-
kauppiaiden keskuudessa vahva tekijä, 
ja parasta mainosta on antaa sen sekä 
näkyä sekä kuulua.

Tulevaisuuden haasteet ovat monesti 
kentällä liikkuessa esillä — sähkö, kaa-
su ja bio muutamista huoltoasemiin 
liittyvistä seikoista mainitakseni. Ky-
seisiä vaihtoehtoja on jo tullut ja tulee 
kasvavassa määrin perinteisten poltto-
aineiden jakelun rinnalle. Täysin se ei 
tule hetkeen mullistamaan tilannet-
ta, vaan suurin vaikutus tulee aluksi 
olemaan pääosin isohkojen kaupunkien 
keskuksissa.

Järkevintä lienee ajatella, että ky-
seiset muutokset antavat hyviä mah-
dollisuuksia tarjota lisäpalveluja asi-
akkaille asemilla, joissa se nähdään 
tarpeelliseksi. Tähän lopuksi voidaan 
todeta, että SEO-organisaatio seuraa 
tiiviisti tilannetta ja on varautunut 
kauppiaidensa kanssa näihin tuleviin 
haasteisiin.

Nyt mennään sitten loppuvuoden kaut-
ta kohti alkavaa SEO:n  40-juhlavuotta.

Hyvää syksyn jatkoa !

Juha Tikka 
Aluepäällikkö

SYKSYN MERKKEJÄ ILMASSA

SEO-kauppias Mika Mäki (LP Auto-
huolto Oy) ja SEO:n aluepäällikkö 
Juha Tikka olivat kertomassa SEO:n 
toiminnasta PellonKorjuu maaseutu-
näyttelyssä 12.-13.8. SEO:n osastolla 
järjestettiin myös arpajaiset ja arpo-
ja täytettiin 385 kappaletta. Heidän 
kesken arvottiin viisi SEO-tuotepaket-
tia. Voittajiin on oltu henkilökohtai-
sesti yhteydessä.
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Haluatko parantaa yrityksesi kilpailukykyä  
ja luoda kestävää kasvua jo tänään?

Juridiikka on enemmän

Meillä on pitkä käytännön kokemus yritystoiminnan eri 
osa-alueilta. Toiminnassamme yhdistyvät taloudellinen, 
verotuksellinen ja juridinen osaaminen.
 
www.kpmg.fi

Ota yhteyttä
pauli.liiri@kpmg.fi | P: 020 760 3397 | Aleksanterinkatu 10 B, Lahti

Parlamentin seiska

SEO-KAUPPIASPÄIVIEN OHJELMA 
(kutsut lähetetty 18.9. viikolla)

Torstaina 9.11. osa kauppiaista saapuu 
ja majoittuu.

Perjantaina 10.11. klo 8.00 – 11.00 
rakennetaan myyntinäyttely. Lounas-
pöytään käymme klo 11.00-12.30 ja klo 
13.00 avataan SEO-Kauppiaspäivät ja 
samalla näyttely.

Kauppiaiden infotilaisuudella jatketaan 
klo 16.00 – 17.00 ja päivän päätteeksi 
klo 19.00 alkaen illallinen, huomion-
osoitukset ja tanssia.

Lauantaina 11.11. on vuorossa aami-
ainen ja klo 10.00 alkaen SEO:n eli 
osuuskunnan syyskokous. Kutsut jäsen-
kokoukseen lähetetään erikseen.

Suomalaisen Energiaosuuskunnan (SEO) 
koko verkosto eli itsenäiset polttoainekaup-
piaat ja huoltoasemayrittäjät kokoontuvat 
perinteisille kauppiaspäiville 9.-11.11.2017 
Jyväskylän Laajavuoreen.

Kauppiastapaamisessa on erityinen mie-
lenkiinto valmistautumisessa vuoden 2018 
juhlavuoteen, jolloin osuuskunnan perusta-
misesta tulee kuluneeksi 40 vuotta.

Erilaisten yhteistyökumppanien ja tavaran-
toimittajien mielenkiinto SEO-kauppiaita 
kohtaan on noussut sitä mukaa, kun sini-
valkoinen verkosto on kasvanut. Itsenäisiä 
yrittäjiä ostopuolella on jo noin 150 eli SEO 
kuuluu kaupallisesti tärkeimpiin omistaja-
kauppiaiden verkostoihin.

SEO-Kauppiaat koolle Jyväskylän Laajavuoreen

Cumulus Resort Laajavuoren hy-
vinvointikeskus tarjoaa suuren 
määrän kauneudenhoito- ja ter-
veyspalveluja.

Palvelut ovat kaikki nähtävissä Kyl-
pylähotelli Laajavuoren nettisivuil-
ta, jotka löytyvät nopeimmin hakuk-
sanoilla ”Cumulus Laajavuori”.

Palveluja käyttäjille tiedoksi, että 
hoitopalvelut kannattaa varata vä-
hintään 1-2 vrk ennakkoon. Varauk-
set ennakkoon kylpylän vastaanotos-
ta puh. +358306062775.

Hemmotteluhoidot kuuluvat ren-
touttavaan kylpylälomaan. Kau-
neuspiste Kosmos Cumulus Resort 
Laajavuoressa tarjoaa valikoiman 
erilaisia kauneudenhoito- ja hem-
mottelupalveluja. 

SKY-kosmetologi Isa Leppämäki 
tekee sopimuksen mukaan kauneus-
hoitoja, meikkausta, sokerointeja, 
suihkurusketusta, kynsien geelilak-
kausta ja ripsienpidennyksiä Cumu-
lus Resort Laajavuoressa.

Hieroja-kuntohoitaja Jari Pilkka-
kangas tarjoaa laajan valikoiman 
hierontapalveluja: Klassiset hieron-
nat, Hemmotteluhieronnat ja Hot 
Stone – aromaattinen kuumakivihie-
ronta.

1. Milloin Team Ahma esiintyi ensi ker-
taa ruudulla?  a) 1995  b) 1996  c) 1998   
2. Paljonko painaa kuutio kesäpolttoöl-
jyä?   a)  750 kg   b)  820 kg   c)  845 kg   
3. Mikä on vähintään oltava henkilöau-
ton talvirenkaan urasyvyys (talvella)? 
a)  1,6 mm   b)  3,0 mm   c)  4,0 mm  
4. Montako SEO-asemaa on 4-tien (E75)
varrella?  a)  10   b)  14   c)  17  
5. Kuka on Suomen ympäristöministeri? 
a)  Sirpa Pietikäinen   b)  Hannele 
Pokka   c)  Kimmo Tiilikainen  
6. Paljonko Suomessa myydään dieseliä 
vuodessa (milj. litraa, 2016)? 
a)  3,000   b)  3,700   c)  4,000   
7. Mikä osuus Suomen sähköautoista oli 
Uudenmaan maakunnassa 31.12.2016? 
a)  48 %   b)  60 %   c)  75 %   

Vastaukset tämän lehden takasivulla.
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Yrittäjäperheen lähtö vahvasti 
mukaan polttoainekauppaan 
turvasi huoltoasematoimin-
nan Koskenkorvan kylällä. 
Huoltoasema oli perustettu 
vuonna 1960, josta alkaen 
”Korvan Shellinä” tunnettu 
liikepaikka oli eri omistajilla. 
Vuoden 2017 kesäkuun alussa 
Jari Mäki kolmen tyttärensä ja 
poikansa kanssa nosti asemalla 
SEO-lipun salkoon Koskenkor-
va Station Oy:n harjoittaessa 
liiketoimintaa. Kiinteistö Oy 
Sillankulma puolestaan hankki 
tontin ja rakennukset perheen 
omistukseen jo keväällä 2016.

Palvelut!
Paikallisuuden korostuminen näkyy 

huoltoaseman tarjoamissa palveluissa. 
Koskenkorvan SEO on todellinen viiden 
tähden huoltoasema, jossa sekä autot 
että autoilijat saavat täyden palve-
lun. Taukopaikkana tarjontaa terästää 
ScanBurger, ja paikallinen suosittu lou-
nas tarjotaan klo 11.00-13.30 välillä. 
Lounasasiakkaiden määräksi Susanne 
Mäki-Antila kertoo 60-70 annosta. Myy-
mälän ja ravintolan palvelut työllistä-
vät viisi palkattua työntekijää.

Autonhuoltopalveluista vastaa PP 
Autobahn -niminen yritys, joka tekee 
asemalla myös autojen käsinpesut.

Polttoöljykauppa on tullut takaisin 
yrittäjän tarjoamaksi paikalliseksi 
palveluksi, ja maatalouden, yritysten 
ja kotitalouksien asiakkaille tarjotaan 
suomessa jalostettuja tuotteita.

Paikallisten arvostama palvelu on li-
säksi kukkakaappi, joka palvelee niin 
kyläläisiä kuin matkustavaisia.

Avajaiset!
Huoltoaseman avajaiset ovat nykyi-

sin lähialueen markkinointitapahtuma, 
jossa ei tarvita takavuosien jonotta-
miseen tähdänneitä bensa-alennuksia, 
vaan tarjotaan mukavia tuotteita ja 
hyvää ohjelmaa. Koskenkorvan SEO:n 
avajaisissa tunnelmasta vastasi vaasa-
lainen musiikkiduo Trololo Boys, jolta 
irtosi sujuvasti niin amerikkalainen 
kantri kuin bowie-soundikin.

Avajaisten vetonaula oli kuitenkin 
edullinen ScanBurger-tarjous, joka 
kelpasi niin nuorille kuin aikuisillekin, 
osalle ateria pakattiin kotiin vietä-
väksikin. SEO-Baarin tuolit olivat koko 
päivän lähes täynnä, ja omistajat ar-
vioivat koko päivän aikana noin 1,000 
asiakkaan käyneen tarjontaan tutus-
tumassa. Kahvikuppien lukumäärää 
ei saatu selville kassanauhoista, sillä 
kahvia tarjottiin maksutta.

Kantria!
Jari Mäki Oy on Koskenkorvalla ja 

muutoinkin laajasti tunnettu yritys, 
joka on amerikkalaisuuteen ja amerik-
kalaisiin tuotteisiin erikoistunut yritys. 
Päätoimiala on USA-autojen varustei-
den ja varaosien maahantuonti ja 
myynti sekä amerikkalaisten autojen 
huoltokorjaamotoiminta. 

Kantri tuli Koskenkorvalle jäädäkseen 
1990-luvulla kantri- ja rivitanssin val-
latessa Suomea. Yrityksen valikoimissa 
ovat hatut ja paidat ja lähes koko vaa-
tetus- ja asustevalikoima, mitä kant-
riaiheeseen voi liittää. Esiintyjät, niin 
tanssijat kuin muusikotkin, käyttävät 
yrityksen tuotteita. Western-tyyliset 
kauluspaidat ovat myös suosittuja juh-
lavaatteita, ja stetsoniahan voi käyt-
tää myös hellehattuna!

Yrityksen palveluihin kuuluvat myös 
amerikkalaisten autojen vuokraus häi-
tä, synttäreitä ja muita tapahtumia 
varten. Koskenkorvan ”sheriffin” aitoa 
louisianalaista poliisiautoa on käytet-
ty tiettävästi myös polttareiden ryy-
dittäjänä. Palvelut ovat herättäneet 
kiinnostusta myös Etelä-Pohjanmaan 
Matkailussa.

Jari Mäki on kääntänyt amerikkalai-
suuden myös toisin päin – kun Kosken-
korvaa viedään Amerikkaan, hän tuo 
Amerikkaa Koskenkorvalle!

Polttoainepistooleissa Jari Mäki ja tyttäret Susanne Mäki-
Antila (vas.), Pauliina Mäki ja Marianne Koivunen. Oikealla 
kuvassa Tommi Mäki taustanaan ”dinerin” amerikkalais-
henkistä sisustusta. Hän on erikoistunut mopoautojen va-
rusteiden ja tarvikkeiden kauppaan.

Jatkuu  sivulla 8 ->

Amerikan meininki
SEO-Koskenkorvalla
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TM

www.taffel.fi

Joulun tuoksua saat helposti 
leivonnaispakasteilla! Muista 
voilla leivotut torttumme sekä 
vegaaninen Vaasan Tähtitorttu.
 

www.lantmannen-unibake.fi

Huoltoasemaa markkinoivia tarro-
ja löytyy taksien lisäksi muistakin 
alan miesten kulkuneuvoista.

Kanta-asiakkaita nuoresta 
pitäen, ainakin niin kauan 
kuin hampurilaiset teke-
vät kauppansa.

Amerikkalaisuus näkyy: 
”Texas Edition” löytyy 
Jari Mäen Ford Range-
rin perälaudasta.

SEO-Koskenkorvan ystävällinen ja 
palveleva henkilökunta ryhmäku-
vassa avajaispäivän aamuna.
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Monet pohjalaiset huoltoasemat ovat 
esiintyneet elokuvissa; 1980-luvulla 
Koskenkorvan huoltoasema oli muka-
na Mika Kaurismäen elokuvassa Rosso. 
Kuvausporukan auton rikkouduttua la-
keuksilla Jari Mäki pääsi jopa mukaan 
elokuvantekoon lainattuaan Kaurismä-
elle omaa pick-upiaan, siis melkein 
pääosassa oli hän.

Omistajat!
Huoltoasematoimintaa harjoittavan 

perheyrityksen Koskenkorva Station 
Oy:n muodostavat Jari Mäen lisäksi 
tyttäret Susanne Mäki-Antila, Mari-
anne Koivunen ja Pauliina Mäki sekä 
poika Tommi Mäki. Tommin erityis-
alana ovat mopoautojen varusteiden 
ja varaosien kauppa. Kiinteistöyhtiö-
tä hallitsee Jari Mäki.

Kunta!
Koskenkorva on Suomen itsenäisim-

piä kyliä, jopa kyläseuran nettisivulta 
saa hakea, mihin kuntaan Koskenkorva 
kuuluu. Taustalla on taannoinen kun-
tahanke: Koskenkorvalaiset alkoivat 
1963 puuhata itsenäistymistä Ilmajo-
esta omaksi Santavuoren kunnakseen, 
johon olisi otettu mukaan myös lähei-
nen Kurikan Panttilankylä. Hanke lähti 
liikkeelle tyytymättömyydestä Ilmajoen 
kuntapäättäjiin. Valtaosa kunnan työ-
paikoista sijaitsi tuolloin Koskenkor-
valla, joka kerrytti kunnan verotu-
loista 40 prosenttia. Valtioneuvostossa 
kuitenkin tuolloin uusien kuntien lisää-
mistä puoltanut linja muuttui ja Santa-
vuoren kunta jäi tulematta. 

Kuntahankkeen kariutumisen jälkeen-
kin ”Korvalla” on ollut vilkasta yritys-
toimintaa, tervettä pohjalaista itsetun-
toa, paikallisista palveluista pidetään 
huolta ja naapuriapu on kunniassa. 
Osuuspankin nielaistua Ilmajoen Sääs-
töpankin pankkipalvelut loppuivat, 
mutta pankkiautomaatti kylällä on, 
tosin Jari Mäen vastatessa sen kuluista.

SEO!
Amerikkalaistyylille uskollisen Jari 

Mäen otteissa näkyy liiketoiminnan 
laaja näkemys, ja huoltoaseman ku-
vaan tullut amerikkalaisuus täydentää 
oivallisesti suomalaista perushuolta-
mon toimintaa, jossa on sekä paikal-
lista väriä Koskenkorva-brändilippik-
sineen ja T-paitoineen että tähtilipun 
glamouria.

Kun huoltoasemalle tarvittiin uusi 
yrittäjä, Jari Mäki lastensa kanssa otti 
hoitaakseen neuvottelut polttoainetoi-
mittajien kanssa. Kolmen viikon neuvot-

telujen perusteella tuloksena oli kotoi-
nen ja sinivalkoinen asema. Kuvaavaa 
on Jari Mäen toteamus, että SEO-ket-
jussa saa omistajan puhelimeen helpos-
ti. SEO:n kunniaksi Jari Mäki erityisesti 
nimeää aluepäällikkö Juha Tikan, jonka 
puheet ja naama täsmäsivät paremmin 
kuin muiden ketjujen ehdotukset.

Alko!
Tunnetun suomalaisen alkoholi-

juoman valmistus on sikäli ainutlaa-
tuista, että Koskenkorvalla valmis-
tetaan tärkkelystä ohrasta, ainoana 
maailmassa. Koskenkorvalla tislattu 
96-prosenttinen etanoli muuttuu 
Rajamäen tehtaalla mm. Kosken-
korva-viinaksi. Altian Koskenkorvan 
tehtaat käyttävät noin 15 prosenttia 
Suomen ohran tuotannosta, kaikki-
aan noin 200,000 tonnia.
Kymmenisen vuotta sitten oli suun-

nitelmissa ryhtyä valmistamaan lii-
kennepolttoainetta eli bioetanolia 
Koskenkorvan tehtaalla. Keväällä 
2007 uutisoitiin jo Nesteen ostavan 
kaiken Altian tuottaman etanolin. 
Hanke kuitenkin purettiin vähin 
äänin, yhtiön johto meni uusiksi ja 
bioetanoli jäi tuottamatta. Kosken-
korvalaiset arvelevat taustalla ol-
leen poliittisia syitä pikemmin kuin 
teräksen kallis hinta.

Kylä!
Koskenkorvan kylä on 3-tien ja 67-tien 

välissä, Kyrönjoen varressa oleva vireä 
taajama. Kyläseuran sivuston (kosken-
korvankyla.fi) mukaan kylässä on asuk-
kaita noin 2,200. Maasto on maaseutu-
maista peltoaukeaa, jonka näkyvimmät 
maamerkit ovat Santavuori ja Altian 
tehtaat. Tehtaan naapurina sijaitsee 
Koskenkorvan rautatieasema, joka on 
poistettu rataliikenteen käytöstä ja on 
nykyään yksityisessä omistuksessa.

Koskenkorva on saanut nimensä vuon-
na 1911 perustetun rautatieaseman mu-
kaan, joka nimettiin paikallisen talon 
mukaan. Koskenkorvan kylän 100-vuo-
tisjuhlat pidettiin vuonna 2011. Santa-
vuoren suunnassa Koskenkorvaa rajaa 
Kurikan kaupunki. Muut aluetta rajaa-
vat kylät ovat Nopankylä, Huissi, Luoma 
ja Peurala. Asutus on pääosin omakoti-
taloja, mutta Koskenkorvalla on myös 
rivitalo- ja kerrostaloasutusta.

Lähteitä haastattelujen lisäksi:
www.koskenkorvankyla.fi
www.jarimaki.fi
www.wikipedia.fi 

Vaasalainen Trololo Boys irrotteli SEO-Kos-
kenkorvan avajaisissa mm. kantrimusiikilla.

Koskenkorvan kylän viettäessä 100-vuotisjuh-
lia vuonna 2011 syntyi uusia matkamuistoja.

Aito poliisiauto  on ollut tositoimissa Suomes-
sakin. Jari Mäki kuuli joku vuosi sitten naa-
purin naudan harhailleen 3-tiellä. Sheriffin 
vilkut päälle ja liikennettä varoittamaan!

Kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski SEO:n ava-
jaisissa keskustelemassa Jari Mäen kanssa.

jatkoa sivulta 6 ->
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Vanttauskoski - Yläkemijoen kaupallinen keskus

Mika Kuusela ilmoitti facebook-sivuil-
laan 28.2.2017 valinneensa Vanttaus-
kosken huoltoaseman uudeksi yhteistyö-
kumppaniksi SEO:n. Samalla perheellä 
vuodesta 2008 omistuksessa ollut K-Mar-
ket Jokitori muodostaa huoltoaseman 
kanssa Vanttauksen kylälle keskuksen, 
joka saa turistitkin innostumaan.

Menestyneestä liiketoiminnasta ja johta-
misesta kertoo, että Mika Kuusela sai K-dip-
lomikauppiaan todistuksen 1.4.2017 suori-
tettuaan aiemman toimitusjohtajatutkinnon 
lisäksi Yrittäjän Erikoisammattitutkinnon.

Poniraveja ja ajopukumainontaa
Vanttaukselle saapuva näkee kaupan piha-

piirissä poneja aitauksessa. Vaimonsa Päivin 
kanssa Mikan näkyvin harrastus on ponitilan 
pitäminen ja osallistuminen poniraveihin. 
Syyskuussa jännitettiin ponikaksosten selviy-
tymistä, eläinlääkäri selvittelee parhaillaan 
asiantuntijoiden kanssa riskejä ja mahdolli-
suuksia, joita alkukantaisella ponilla saattaa 
olla enemmän kuin hevosella vastaavassa ti-
lanteessa. Kun perheen kaksostytöt ajavat 
kilpaa, olisi loistavaa jos nyt tulisi ponikak-
soset. 

Kaikkiaan tilalla on kuusi ponia. Tyttöjen 
ajopuvuissa on sekä K-Market Jokitorin 
että SEO-Vanttauksen mainokset. Vuoden 
2018 Kuninkuusravit pidetään  Rovaniemel-
lä, joten isoja tapahtumia on tiedossa.

Perheen työnjako sujuu nykyisin niin, että 
aika pitkälle Päivi on Marketin puolella ja 
Mika huoltamolla, ja kumpikin ovat Kes-
kon silmissä kauppiaita. Jokitoria perhe oli 
pitänyt aiemmin vuosina 1995-2005, jona 
aikana rakennusta laajennettiin.

Turisteille ikijäätä ja huskyajoja
Turisteille tarjottavat palvelut ovat 

osoittautuneet antoisaksi, sillä hiljaisim-
pana kautena tammikuun puolenvelin 
jälkeen Rovaniemelle saapuu esimerkiksi 
Israelista charter-lentoja. Turistit käyvät 
Posion Korouomassa, jossa on maailman-
kuulu ikijäätikkö.

Huoltoasemalla on automaattikenttä, ja 
sisätiloissa on MikaKo -ravintola, jonka ni-
missä bensakauppakin pyörii. Ravintolassa 
on 110 paikkaa A-oikeuksin ja terassikaudel-
la 50 paikkaa lisää. Ruokaa tehdään tilauk-
sesta, ja varustukseen kuuluu R-Menun Coo-
ker 300, johon Kuuselat ovat tyytyväisiä. 

Pihassa voi olla jopa kolme linja-autoa 
yhtä aikaa, ja turistit ostavat kaikkea mah-
dollista ankkurista jerrykannuun. Joulu-
kuussa puolestaan paikkakunnalle saapuu 
ranskalaisia koiravaljakkoajelulle. Lähei-
sellä tilalla toimii ranskalainen yrittäjäpa-
riskunta, jolla on 40 koiraa, ja turisteja on 
majoitettu läheiseen rivitaloon. Ranskalai-
sia tulee muutenkin, sillä Päivi-vaimon täti 
asuu Ranskassa ja hekin ovat yrittäjiä.

Kun turistit tulevat maalaiskylään, he 
miltei säikähtävät, että tällainen palvelu 
ja valikoima...  

Turismi nousee: Lapin Matkailun mukaan 
ensi talvelle on tulossa 50,000 uutta mat-
kailijaa pelkästään Rovaniemen Matkailun 
kautta.

Yläkemijoen kylien keskus
Vanttauskosken alue on ”Yläkemijokea”, 

johon kuuluu yhdeksän kylää. Tällä alu-
eella ruokakaupassa K-marketien (Vant-
taus ja Pirttikoski) ja samoin polttoai-
nekaupassa SEO:n markkinaosuus on 100 
prosenttia.

Yrittäjänä Mika Kuusela tulee toimi-
neeksi 30 vuotta ensi vuonna. Hän on 
harmistunut öljy-yhtiöiden tavasta hoitaa 
pelkkä polttoainejakelu omilla kylmäase-
millaan, kun niiden mielestä yrittäjien 
asemat myyvät liian vähän polttoainetta.

K-Kauppiasliiton vuosikokouksessa huh-
tikuussa hän otti päivällä vastaan diplo-
min, ja illalla oli 250 kauppiaan tilaisuus, 
jossa hän veti Kari Tapion kappaleen Sami 
Hintsanen orkesterin kanssa, seitsemän 
rohkeaa kauppiasta kävi lavalla esiinty-
mässä, Mika ensimmäisenä.

Perheen voimin, uusin ideoin
Kauppaa ja huoltoasemaa vedetään oman 

perheen voimin, vain yksi vieras on palk-
kalistoilla. Mukana ovat vaimo Päivi, Mika, 
tytär, kaksi poikaa ja yksi miniä. Syyskuun 
alussa kokoaikaistettiin ainoa ulkopuolinen.

Suunnitelma ja haave on tällä hetkellä ma-
joitustiloista, joiden lupaprosessi on meneil-
lään. Kaupunki tulee mukaan maksamalla yh-
den työntekijän kulut infotilan vastikkeeksi.

Myymälätilat ja ravintolat ovat Mika 
Kuuselan mielestä interaktiivisia paikkoja. 
Virtuaalipalvelut ovat jo käytössä - luen-
toja, konsertteja, Lapin Kansan uutisvir-
taa, ikipalvelua, jossa on koko ajan näyttö 
pyörimässä.

Keskolla on vastaava, Market-Median ni-
mellä viikkotarjouksineen, joiden lomaan 
kauppias sijoittaa omia videopätkiä. ”Dro-
ne” eli kuvauskopteri on käytössä, pieniä 
maisemakuvauksia tehdään ja huoltamon 
seinälle on tulossa 55-tuumainen monito-
ri, jota voidaan ajastaa.

Vasemmalla talven tyypillistä asiakaskuntaa Vanttauskosken huoltoasemalla. Keskellä SEO:n värit maaliskuisessa maisemassa. Oikealla kesä-
työntekijän hevonen, joka oli Kuuseloiden tallissa. Nimi on Mahti ja ammatti suomenhevonen, tuli työpaikalle näyttäytymään. Juhannuksena 
kaupan pihalla on järjestetty hevosratsastusta ja poniratsastusta. Ponit ovat asiakkaiden iloksi kaupan pihassa nurmikentällä.

Virpiniemen raveista 17.9. Kuuselan tytöille 
tuli loimi ja nelossija!
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Lippukuntajohtaja Markku Korhonen on 
nähnyt partioliikkeen aktiivisuuden ja kan-
natuksen aaltoilleen vuosikymmenien aika-
na, nyt ollaan taas nousussa:

- Limingassa on ollut käytössä uudistettu 
ohjelma, johon kuuluu myös osittain oma 
eräpartio-ohjelma. Ohjelma toteuttaa sa-
moja partiotoiminnan periaatteita, jossa 
tärkeää on yhdessä tekeminen ja oppimi-
nen, ryhmässä toimiminen ja toisten ihmis-
ten huomioon ottaminen.

- Toiminnassa korostuvat kansalaistaidot, 
käsillä tekeminen ja luonnossa toimiminen. 
Luonto- ja erätaidot ja kätevyys tulevat toi-
minnan mukana.

Partio tukee ihmisen itsetunnon kehit-
tymistä, siinä tulee onnistumisia, ja toi-
minnassa kilpaillaan eniten itsensä kanssa. 
Myös johtajakoulutus alkaa melko nuorena.

Nuorten partiolaisten liikkeellelähtö on 
7-vuotiaana, ja Markku Korhosen mukaan 
toista päätä ei näy, vanhimmat Limingassa 
mukana olevatkin ovat jo 75 vuotta täyttä-
neitä. Partioliike on sitoutumaton eikä siinä 
ole uskontorajoitetta. Limingassa partiotoi-
minta on osa seurakunnan varhaisnuoristyö-
tä. Koti, uskonto ja isänmaa ovat arvoissa 
mukana. Suomalaiset partiopoikien ja par-

Vaellukset: ”Me tehtiin se taas!”
Pitkien vaellusten perinne aloitettiin 

vuonna 1997, jolloin idea syntyi rippileiril-
tä palatessa:

- Vaellusidea esitettiin seurakunnassa 
työnantajalle, ja koulussa kysyttiin 60 
oppilaalta, kuka on innokas vaellukselle – 
ensimmäinen oli HanNu-vaellus Hangosta 
Nuorgamiin. Nuoriso otti tämän vastaan 
innokkaasti.

- HANNU kesti kaksi kuukautta, ja tuol-
loin ryhmällä oli yksi kännykkä ja Limingan 
päässä minulla toinen. Tuohon vaellukseen 
sisältyi myös perheleiri.

Ensimmäisen pitkän vaelluksen päätyttyä 
ideoitiin, että 10 vuoden kuluttua voisi taas 
järjestää jotain, ja nyt havaittu rytmi on 
vaelluksen ”sammuttua”, että uutta ideaa 
kehitellään noin viisi vuotta aikaisemmin.

- Seuraava reitti suunniteltiin Suomen le-
veimmältä kohdalta, reittinä Hattuvaara-
Vaasa, vaelluksen nimenä HAVAS.

- Vuoden 2017 reitiksi valittiin aluksi Ha-
minasta Naantaliin, mutta sitä kehitettiin 
Hämeenlinnaan saakka.

Vaelluksen sisällöllinen viesti käy ilmi vies-
tikapulasta, joka on puinen ankkuri ja sen 
sisällä nahkakäärö, jossa ovat kenttäpiis-
pa Pekka Särkiön ja Limingan kunnanval-
tuuston puheenjohtajan Sanna Savolaisen 
tervehdykset. Viestin mukana kerrotaan, 
millaista on ohjata lapsia ja antaa heidän 
unelmoida – samalla painotetaan, millaista 
arvoa sukupolvien työ on luonut.

- Samalla kerromme viestikapulan vas-
taanottajille, että Liminka on 540 vuotta 
vanha, linnuistaan tunnettu ja lasten ää-
nien täyttämä, Suomen lapsirikkain kunta. 
Mottona: ”Tervetuloa pysähtymään Limin-
kaan, linnutkin pysähtyvät täällä”.

tiotyttöjen järjestöt yhdistettiin 1972, ja 
kaikkiaan 11 partiopiirissä on noin 750 lip-
pukuntaa ja lähes 60.000 jäsentä.

Partiolaisten ikäluokituksessa esiintyvät 
toiminnan luonnetta kuvaavat termit, kuten 
Markku Korhonen kertoo:

- Sudenpennut ovat 7-9-vuotiaita, seikkai-
lijat 10-12-vuotiaita, tarpojat 12-14-vuoti-
aita, samoajat 15-17-vuotiaita, vaeltajat 
18-22-vuotiaita, ja aikuisia olemme 22-vuo-
tiaista alkaen. Kaikissa muissa ryhmissä on 
aikuinen tuki mukana, mikä on osa toimin-
nan uudistusta.

Limingan Niittykärpillä on ollut oma 
4-vuotinen MAFEKING-johtajakoulu jo 35 
vuoden ajan. Nimi on tullut partioliikkeen 
perustamispaikan mukaan, sillä partioliik-
keen perustaja lordi Baden-Powell oli brit-
tijoukkojen komentajana Mafekingin piiri-
tyksessä buurisodassa 1899-1900. 

Käytännön partioharrastus on viikoittais-
ta toimintaa. Ryhmien kokoukset ovat joka 
viikko, ja joka kuukausi on oma retki, leiri 
tai muu tapahtuma. Näin Markku Korhonen 
Limingan Niittykärppien toiminnasta:

- Kesällä viikoittaisen toiminnan sijaan 
ovat leirit, ja myös talvella on viiden päi-
vän talvileiri - kesällä on kuuden päivän 
kesäleiri.

- Merkkisuoritusjärjestelmä on voimassa 
7-vuotiaasta alkaen – taitomerkkien teemo-
ja ovat esim. kalastaja ja ensiapu. Ikäkausi-
merkkejä ansaitaan perustaidoista.

- Varttuneemmille järjestetään johtaja-
koulutusta nousujohteisesti.

Korhosen mukaan oman perheen on oltava 
mukana toiminnassa tukena. Partio ei ole 
kallis harrastus, ja vanhempien tuki on tär-
keää, jotta harrastus saadaan jatkumaan 
silloinkin, kun ”väsyttää”.

Sinivalkoinen partiovaellus 
– Suomi 100 -tapahtuma

Vaelluksen ajatuksena on, että nuo-
ret aikuisten tukemana vaeltavat 
edellä mainittua reittiä ryhminä, 
johtajansa tukemina. He kantavat 
mukanaan kaiken tarvitsemansa ja 
yöpyvät maastossa. Ryhmät lukevat 
mukanaan kuljettamansa viestin 
päättäjille matkan varren kunnissa 
ja kutsuvat paikallisia lippukuntia 
vaeltamaan kanssaan. 

Hamina 17 -viestivaellus toteutet-
tiin 25.6.-4.8.2017 Savonlinnasta 
Haminaan ja edelleen Kuninkaan-
tietä seuraten Turkuun, josta reitti 
jatkui Hämeen Härkätietä seuraten 
Hämeenlinnaan. Vaellus ja viesti 
päätepisteessään, kuvassa vas. Asser 
Korhonen, Markku Korhonen sekä 
Waarien vaellusryhmä Pyry Lahdenpe-
rä, Markus Kaakinen ja Sami Rönkkö.
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VERRATON
-erotinhuoltopalvelut

Verraton huoltopalvelumme huolehtii puolestasi, 
että erotinjärjestelmäsi toimii aina luotettavasti ja 

taloudellisesti. Se myös ylläpitää ajantasaisesti 
järjestelmäsi tiedot.

Palvelumme kattavat myös kaikki viemäri- ja 
puhdasvesihuollot ja kuljetukset.

Putkistokuvaukset, suurtehoimuroinnit ja 
Norsu-WC tilapäiskäymälät.

Meiltä valtakunnallisesti

09-855 30 495 
www.eerolayhtiot.fi

Suomen Huoltamolaitteet Oy
www.huoltamolaitteet.fi

huolto@huoltamolaitteet.fi
010 504 0930

”Polttonestejärjestelmien asennusta ja 
huoltoa kattavasti koko Suomessa”

Huollot ja asennukset:
•	 Jakelumittarit
•	 Maksuautomaatit
•	 Varastonvalvontalaitteet
•	 Ympäristönvalvontalaitteet

Kokonaisprojektit:
•	 Polttonesteputkitukset
•	 Mittarikenttäsaneeraukset

- Menossa on nyt kolmas viestikäärö, jon-
ka viestin vastaanottajat allekirjoittavat 
ja nahkainen käärö täydentyy vaelluksen 
varrella.

Vaelluksen aikana viesti on luettu mm. 
Siuntiossa Mustion linnan pihalla, Halikon 
kirkon portailla, Kaarinassa valtuuston pu-
heenjohtajalle ja Turun tuomiokirkon edus-
talla Agricolan patsaalla tuomiorovastille. 
Turun alueella tapahtumassa oli mukana 
130 osallistujaa.

Vaelluksella on mukana koko partiolippu-
kunnan jäsenkirjo, myös ”muorit” ja ”vaa-
rit” tekivät oman vaellusosuutensa. Muorit 
ja vaarit ovat yli 15-vuotiaita tyttöjä ja poi-
kia, jotka ovat suorittaneet vaativan par-
tiolippukunnan barettiohjelman. Vaelluksen 
osana oli Turusta Somerolle ”kirkkoherran 
taival”, jonka päätöksessä kirkkoherra ja 

talouspäällikkö ottivat kapulan vastaan ja 
veivät sen Lietoon, josta viesti kulki juosten 
eteenpäin. Somerolla sen ottivat vastaan 
Waarit, kolme nuorta aikuista miestä, jotka 
jatkoivat edelleen Hämeen Härkätietä Ren-
koon ja siitä Ilves-reittiä Hämeenlinnaan.

- Matkalla on viety kapulaa hieman tien 
syrjässä, Kuninkaantietä mukaillen, siellä 
etsittiin myös vanhoja pohjia.

- Vaelluksella on kertynyt taivalta yli 30 
kilometriä päivässä, ja kun huolto on tehty, 
teltat pystyssä ja viestit toimitettu, päivä 
alkoi olla valmis.

- Erityisenä muistona on Mustion linnan 
tarjoama rantasaunailta, se oli vieraanva-
rainen paikka.

- Kuntien tapaamisissa on ollut mukana 
johtavia päättäjiä, kuten kunnanjohtajia, 

kunnanvaltuuston puheenjohtajia ja elin-
keinopäälliköitä; tarjottu on syötävää, 
kuntien toimintaa on esitelty, ja nämä ovat 
olleet hienoja vastaanottoja nuorille, joita 
on arvostettu ja joita on kohdeltu tasaver-
taisina.

Osallistujat ovat lisäksi keränneet edeltä-
vällä kaudella Hamina-kirjaimia ja saaneet 
jokaisesta tapahtumasta yhden kirjaimen, 
joten kaikki saivat Hamina17 -kangasmer-
kin. Itsenäisyyspäivänä vaellukselle osal-
listuneet saavat metallimerkin, jollaisia 
monilla on sitten kolme merkkiä rivissä. Jo-
kaisella ryhmällä on lisäksi päiväkirja, joka 
kirjoitetaan puhtaaksi. Hamina17 -projek-
tin päätöstapahtuma on Limingan kunnan 
540-vuotisjuhlassa 8.10.2017 ja palkitse-
miset Limingan kunnan itsenäisyyspäivän 
juhlassa 6.12.2017.

Karhut ja Majavat 
lähestyvät Mustion 
linnaa. 

Mustikat viestinluvussa. Noora Tavasti, 
Inka Siermala, Elina Jaakola, 
Noora Sipilä, Susanne Kärki 
ja Viivi Pellikka.
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Suomen öljymarkkinoille tuodaan ulkomailta suuri määrä val-
miita tuotteita.

Vahvoja kokemuksia
Vaelluksella mukana olleiden mietteitä 

koottiin elokuussa. Kysyimme heidän kulke-
miaan osuuksia, tuntemuksista eri kohteis-
sa, innostuksen lähteistä ja uusista opeista.

Vastaajina Karpalot -vartiosta tarpojat 
(14v/2017) Aada Luukinen, Riina Keski-
talo, Riikka Kinnunen, Inka Mattila, Mona 
Mustaniemi, Jenni Väyrynen, sekä Naalit 
-vartiosta samoajat (17v/2017) Petteri Kes-
kikuru ja Tommi Väyrynen.

Karpaloilla tyypillinen matka oli Savon-
linnasta Puumalaan 80 km ja lippukunnan 
yhteisleiri Hamina-Pökkelö 20 km, yhteen-
sä noin 100 km viidessä, kuudessa päivässä. 
Aadalla ja Jennillä oli Hamina-Pökkelö -vä-
lillä myös kirkkovenesoutua 15 km. Petteri 
ja Tommi vaelsivat etapin Lappeenranta-
Hamina, 110 km. Petteri oli lisäksi lippukun-
nan mukana 25 km etapilla Piikkiö-Turku.

Sanni iloitsi siitä, että Inka majoitti ryh-
män kahdeksi viimeiseksi yöksi mummonsa 
mökille Puumalaan. Uiminen oli kaikkien 
suosikkimuisto, samoin pitsat Puumalassa.

Aada kertoi olleensa jännittynyt retken 
alussa, ja uudet seudut toivat oman, jopa 
pelottavan mielenkiintonsa. Riina oli vael-
luksen alussa hyvin innoissaan ja odotti kä-
velyltä paljon. Kun päästiin Pökkelölle, lop-
pufiilikset olivat Jennin mielestä mahtavia, 
toisten mielestä haikeita. Monan mielestä 
Sulkavan kunnan edustajat olivat supermu-
kavia, ja ryhmä sai piirakkaa ja munkkeja. 
Jenni sanoi motivaation hieman alenneen 
kävellessä, mutta illalla taas kronikkaa kir-
joittaessa nauratti paljon kun mietti päivän 
tapahtumia.

Petteri myöntää, että vaeltaessa väsymys 
ja uupumus olivat läsnä. Iltaisin hän tunsi 
kuitenkin helpotusta ja ylpeyttä teltassa. 
Kävelyn varrella olevista taloista veden 
haku toi kiitollisuutta sitä antavia ihmisiä 
kohtaan. Tommille puolestaan maalaismai-
semilla oli rauhoittava vaikutus. Auringon-
paahteessa kävely oli uuvuttavaa ja asfal-
tilla oli raskas kävellä. Yöuni oli kuitenkin 
riittävää, 10-11 tuntia.

Voimaa ja innostusta tällaiseen suurtapah-
tumaan nuoret saivat kavereilta ja toisil-
taan, esimerkiksi Aadan mielestä tämä oli 
hyvä ja yhteistyöhaluinen ryhmä. Riikalle 
ajatus vaelluksesta kuulosti uudelta ja eri-
laiselta joten hän halusi olla siinä mukana. 
Useimpien päätökseen vaikuttivat kaverit, 
jotka olivat myös mukana.

Petterille vaellus oli kuin haaste; jaksanko 
kävellä. Lisäksi pelkästään se, että kyseessä 
oli partiotapahtuma, toi innostusta. Kaiken 
huippuna oli kahden loistokaverin seura. 
Tommille pitkien matkojen kävelyt ovat 
olleet hyviä kokemuksia, joten hän oli kiin-
nostunut lähtemään.

Vaelluksesta useimmille oppina oli aimo 
annos Suomen ja Turun historiaa, mutta 
myös toistensa tunteminen paremmin.

Petteri oppi etsimään lyhyempiä reittejä 
Google Mapsin avulla ja spottaamaan kaikki 
mahdolliset huoltoasemat ja kaupat 5 km:n 
säteellä vaellusreitistä. Petteri toteaa myös 
delegointi- ja johtamistaitojen parantuneen 
hänen toimiessaan kolmihenkisen ryhmän 
johtajana Lappeenranta-Hamina -välillä. 
Tommi puolestaan huomasi, että sateessa 
on mukavampi kävellä kuin auringossa.

Mustikat ja Sudet. Elina Jaakola, Noora Sipilä, Noora Tavasti, 
Inka Siermala, Viivi Pellikka, Susanne Kärki, Niko Heiska ja Jetro 
Maalo.

Karhut ja Majavat lähdössä Pohjan kirkolta kohti Perniötä. Markku Kor-
honen, Otto Haikola, Joona Pengerkoski, Tapio Junttila, Erik Junttila, 
Joni Haapaluoma, Asser Korhonen ja Markku Tölli.

Perniön kirkon edessä lähdössä kohti Halikkoa. Markku Kor-
honen, Otto Haikola, Joni Haapaluoma, Asser Korhonen, Erik 
Junttila, Tapio Junttila, Joona Pengerkoski.

Viestinluvussa Mustikat ja Sudet. Noora Sipilä, Niko Heiska, Jetro Maalo, 
Viivi Pellikka, Susanne Kärki, Elina Jaakola, Inka Siermala ja Noora Sipilä. 
”Me tehtiin se taas!” komeilee Limingan Niittykärppien facebook-sivulla.

SEO partiolaisten tukijana
Eräs vaelluksen tukijoista oli Suo-

malainen Energiaosuuskunta (SEO). 
Näin toimitusjohtaja Arto Viljanen 
perustelee:

- Mielestäni Limingan Niittykärppi-
en Hamina17 -vaellus oli erinomai-
nen keino yhdistää mahdollisuus 
tukea nuorten harrastetoimintaa ja 
samalla saada lähes kahden kuu-
kauden ajan loistavaa näkyvyyttä 
Suomen teillä, kun huoltoautot ovat 
toimittaneet ruokaa ja muita tarvik-
keita ahkerille partiolaisille.

- Nuoret ovat potentiaalisia SEO:n 
asiakkaita jo mopoiästä lähtien, jo-
ten pyrimmekin tarjoamaan myös 
heille mieluisaa materiaalia sosiaa-
lisen median kanavissamme ja SEO 
Energiaa -lehdessämme. Tavoittee-
namme on kasvattaa Nuorten tie-
toisuutta SEO:sta, jotta he kokisivat 
jatkossa meidän asemamme mielui-
simmaksi paikaksi tankata mopot, 
mopoautot ja myöhemmin sitten 
autot.



Bensiinikauppiaitten myyntinäyttelytapahtumassa oli paljon SEO-
väenin tuttuja, kukten Munkkimiehet, joiden valikoimassa ja mark-
kinoinnissa leijonavaakuna oli näkyvästi esillä.

SBL:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Pentti 
Saukko esitteli Oulun kaupunkia, ja sen jälkeen nähtiin keppi-
jumppaa ja muuta liikuntaa bensiinikauppiaitten virkistymisehdo-
tuksina.

Oulun kokoustapahtumaa kuvasi SEO:n aluepäällikkö Juha Tikka.
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Korjattu	ilmoitus	
Yrittäjälehden	versiosta
Tehty	seuraavat	muutokset	Power	
Point –ohjelmalla:

- Sähköpostiosoitteeksi	muutettu	
myynti@ylinenpartners.fi

- Sonax –tuote	poistettu	kuvasta

Vaikeutena	on	tuo	PRO-kuvan upotus,	
jonka	alle	ei	pääse	kuin	alkuperäisessä	
materiaalin	käsittelyssä.

P.  010 581 2800 � myynti@ylinenpartners.fi
Mäkirinteentie 17 � 36220 Kangasala

Myydään

Huoltoaseman liiketoiminta 
(Havimäki Oy) sekä maapoh-
ja ja rakennukset (Kiinteistö 
Oy Vilppulan Kaarikatu 2).

Tilan pinta-ala 2,598 m2, 
rakennusoikeutta 947 m2, 
josta käytetty 434 m2.

Kahvila ja myymälä, huolto-
halli (2 nosturia), pesuhalli 
(Tammermatic). Tilava mit-
tarikenttä, automaatti, eril-
linen polttoöljyn myyntisäi-
liö. Liikevaihto n. 2,0 Meur.

Ota yhteyttä:
Markku Havimäki
0500-678 472

Roosa pulla tekee hyvää
Ruskan ja putoilevien lehtien lisäksi syksyä 
värittää monille tuttu Syöpäsäätiön Roosa nauha 
-keräys, jolla kerätään varoja syöpätutkimukseen 
ja -neuvontaan. Lantmännen Unibake osallistuu 
nyt jo kolmannen kerran keräykseen roosalla 
koristelluilla kanelikierrepullilla.

Asiakkailta loistopalautteen saanut Roosapulla-kampanja 
kerää varoja syöpätutkimukseen ja -neuvontaan 28.9. alkaen 
aina lokakuun loppuun asti. Tänä vuonna kampanjassa 
haastetaan koko Suomi järjestämään pinkkejä pullahetkiä, 
jotka tekevät hyvää. Jokaisesta myydystä roosasta pullasta 
lahjoitetaan nimittäin 2 senttiä Roosa nauha -keräykseen ja 
tavoitteena on miljoonan pullan myynti. Uutena tulokkaana 
kampanjaan liittyi kauraleipä Vaasan Kaurasko, josta 
lahjoitetaan 10 senttiä.

– Hyvän tekemisen pitää olla hauskaa, helppoa ja herkullista. 
Siksi houkuttelemme tänä vuonna mukaan koko Suomen 
järjestämään pullahetkiä. Suomalainen pullakulttuuri on 
yhteisöllisyyttä parhaimmillaan ja roosa pulla voi tuoda 
mukavan kaivatun tauon kiireisen arjen keskelle, Kaisa 
Kivistö Lantmännen Unibakelta muistuttaa.

Roosanväristä pullakampanjaa toteutetaan niin 
vähittäiskaupoissa kuin food service -puolellakin. Mukaan 
pinkkien pullahetkien kampanjaan lähti tänä vuonna 
ensimmäistä kertaa myös Pohjois-Suomessa sijaitseva SEO 
Pello.

– Kyllähän hyvän asian eteen kannattaa olla mukana, 
kauppias Mika Mäki sanoo.

Kampanja sopiikin erityisen hyvin liikenneasemille ja 
kahviloille, sillä pulla on todellinen vitriinivalikoimien 
kuningas Suomessa, Kaisa Kivistö kertoo.

– Asiakas saa kampanjamateriaalit valmiina näyttäviä 
esillepanoja varten, tuote erottuu muusta valikoimasta 
roosan vuoan ja sokerien avulla ja Lantmännen Unibake 
mainostaa kampanjaa aktiivisesti – kuluttajat tuntevat 
siis jo roosaa pullaa. Hyvän tekemisestä on tehty helppoa: 
me Lantmännen Unibakella hoidamme lahjoitukset, 
jolloin asiakaan tehtäväksi jää vain runsaan ja tuoksuvan 
esillepanon hoitaminen, hän vinkkaa.

Hyvin informoitu kampanja ja hyvän tekemisen helppous 
sai myös SEO Pellon liittymään roosien pullien myyjien 
joukkoon.

– Kaikki nisut myydään, mitkä ostetaan, Mäki lupailee.
Tavoite sopii hyvin yhteen myös Lantmännen Unibaken 

tavoitteen kanssa.
– Tavoitteenamme on tänä vuonna ylittää miljoonan 

roosapullan maaginen raja. Viime vuonna kävimme jo 
lähellä eli pullia myytiin 911 000, Kivistö kertoo. 

Mukaan ehtii syys-lokakuussa tilaamalla omasta tukusta 
Vaasan Kanelikierrepullia nostatettuina tai sulattaen 
valmiina sekä Vaasan Kauraskoa.

Kampanjaa voi seurata sosiaalisen median kautta 
Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä aihetunnisteilla 
#roosapulla, #roosaleipä.
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Miten rahapelien yhdistäminen on saatu 
maaliin, Veikkauksen avainasiakaspäällikkö 
Mauri Kokkonen?

- Kolmen rahapeliyhteisön yhdistäminen 
on ollut valtava urakka ja on vaatinut suuria 
ponnisteluja kaikilta. Pelaajien ja kumppa-
neiden näkökulmasta kaikki tärkeät asiat on 
saatu kuntoon todella kiitettävästi, mutta 
tekemistä riittää vielä paljon ennen kuin 
voidaan sanoa, että ollaan maalissa.

- Asia kuitenkin etenee porras kerrallaan 
suunnitelmien mukaisesti ja loppusuoralla 
kohta ollaan. Tekemistä riittää vielä esimer-
kiksi tietojärjestelmien yhtenäistämisessä, 
raportoinnissa ja monissa muissakin sisäisis-
sä asioissa, mutta mikä tärkeintä, pelitoi-
minta kaikilla osa-alueilla sujuu normaalisti. 

Kuinka huoltoasemat ovat viime vuosina 
menestyneet Veikkauksen pelien myyjinä?

- Kauppojen aukioloaikojen vapautumisen 
myötä huoltamosektori oli varmasti suurimpia 
menettäjiä ja se näkyi pelitoiminnassakin.

- Automaattipelaamisen kannalta huol-
toasemat ovat kuitenkin säilyttäneet ase-
mansa tehokkaimpana sektorina ja tämän 
vuoden tuotoissa ollaan täsmälleen viime 
vuoden tasolla, joten varsin tyytyväisiä voi-
daan tilanteeseen olla.

- Kuponkipelaamisessa pudotus on ollut 
vähän suurempi, mutta mistään suuresta 
pudotuksesta ei voida puhua. Kokonaisuu-
tena kuitenkin ollaan vähän miinuksella ja 
onkin varmasti hyvä yhdessä pohtia keinoja, 
joilla kokonaisuus saataisiin kasvuun. 

Millaisia eroja pelimyynneissä on eri aikoi-
na ja alueilla?

- Koska pelaajakunta on valtavan laaja, 
yli 2 miljoonaa tunnistautunutta pelaajaa, 
ei vaihtelua juuri eri alueiden kesken ole. 
Toki kasvukeskukset ja eteläisempi suomi 
erottuvat jonkun verran, mutta kun pelit 
ovat kaiken kansan pelejä, niin niitä myös 
pelataan kaikkialla ja kaikkina aikoina.

Miten digipelaaminen on vaikuttanut ku-
ponkipelien (lähipelien) suosioon?

- Digipelaamisen kasvu näkyy varsinkin 
kuponkipelien eli myyjältä ostettavien 

pelien suosiossa hieman laskusuuntaisesti. 
Digipelaamisen vaikutus automaattipeleihin 
on suhteessa huomattavasti vähäisempää.

- Vaikka digitaalisen myynnin prosentuaa-
linen kasvu onkin kovempaa kuin kivijalan 
niin on hyvä muistaa, että suurin osa Veik-
kauksen pelikatteesta tuloutuu edelleen 
myyntipaikkojen pelitoiminnasta. 

- Kuponkipelien, eli myyjältä ostettavien 
pelien suosio verrattuna automaattipelaa-
miseen on huoltamosektorilla suhteessa 
pienempää kuin muissa myyntipaikkatyy-
peissä. Olemmekin tästä syystä käynnis-
täneet muutamia kokeiluja huoltamoilla. 
Näissä olemme lisänneet pelin näkyvyyttä 
kassalle ja tukeneet myyjien osaamista pe-
lien myyntityöhön liittyen. Näillä toimenpi-
teillä on selvästi saavutettu plus –merkkisiä 
kehityksiä.

Millaisin keinoin paikallinen yrittäjä voi 
parantaa liikkeessä asiointia pelien avulla?

- Asiantunteva asiakaspalvelu ja myyn-
tityö ovat tärkeässä roolissa myyjältä os-
tettavissa peleissä. Pelin myyntityötä on 
mahdollista tehdä kaikille niille asiakkaille, 
jotka osoittavat kiinnostusta veikkauksen 

Huoltoasemat pitäneet pintansa rahapeleissä

pelejä kohtaan, esimerkiksi tarkastamalla 
mahdollisia voittojaan tai kiinnittämällä 
huomiota raaputusarpoihin tai porukkape-
leihin kassa-alueella.

- Huoltamosektorilla asioi paljon pelaa-
misesta kiinnostuneita asiakkaita, ja tämä 
näkyy erinomaisena peliautomaattien me-
nestyksenä.  Peliautomaateissa korostuu 
käteisen pelirahan riittävyys, koska käteis-
pelaamisen osuus on edelleenkin selvästi 
suurempi kuin korttimaksamisen osuus. 

Millä kriteereillä huoltoasema voi saada 
Veikkauspelit myymäläänsä?

- Kaupalliset perusteet ovat tietysti tär-
kein tekijä, mutta ei suinkaan ainoa pe-
ruste. Pelimyynnin aloittamisen perustee-
na on perusosaamiseen, vastuullisuuteen, 
näkyvyyteen sekä valvottavuuteen liittyvät 
vaatimukset. Peliautomaateissa korostuu 
tilan tarve ja pelien valvottavuus.

- Myyjältä ostettavissa peleissä on tärke-
ää saada pelit näyttävästi esille kassa-alu-
eelle. Näissä tuotteissa myyjän osaaminen 
sekä aktiivinen ja vastuullinen myyntityö 
näyttelevät suurta roolia. 

Haaveilupelit = suurten voittojen pelit (esim. lotto, eurojackpot, viking); Jännityspelit = 
esim. raha-automaatit ja arvat; Harrastuspelit = esim. vedonlyöntipelit, toto. Huom! Kuvan 
jakaumat eivät esitä kanavien tai tuoteryhmien tuotto- tai pelikateosuuksia. Kuva: Veikkaus.

VEIKKAUKSEN MYYNNIN JAKAUTUMINEN KANAVITTAIN JA TUOTERYHMITTÄIN

12.9.2017 1

HAAVEILUPELIT

45 %

55 %

80 %

20 %

65 %

35 %
Digitaalisen 
kanavan
osuus

Myynti-
paikkojen 
osuus

JÄNNITYSPELIT HARRASTUSPELIT

Joni Koljonen ja Mika Vilén ovat olleet 
huoltoasemayrittäjiä vuodesta 2015 alkaen. 
Kesäkuussa 2017 ”tipahti muutama tuhat 
kiloa selästä”, kun yrittäjäkaksikko sai ha-
luamansa: Pornaisten huoltoasema kantaa 
nyt SEO:n värejä.

Pornaisten SEO avasi virallisesti ovensa 
perjantaina 16.6.2017. Jo sitä ennen Joni 
Koljonen ja Mika Vilén olivat toimineet 
huoltoasemayrittäjinä samassa kiinteistös-
sä, mutta siirtyminen SEO:lle oli juhlapäivä. 
SEO oli yrittäjille ykkösvaihtoehto jo alusta 
asti, mutta edellisellä asemanpitäjällä oli 
vuokrasopimus kesken toisen ketjun kanssa. 

Vapaus ja vastuu
Koljonen ja Vilén ovat yrittäjähenkisiä 

ihmisiä molemmat. Koljonen pitää omaa 
autokorjaamoa SEO:n lisäksi. Vilén on kak-
sikon todellinen ideanikkari, markkinointi-
tempauksien ehtymätön lähde.

Pornaisten SEO:a markkinoidaan Faceboo-
kissa, jossa asemalla on yli 1 500 seuraajaa. 
On katusäbän SM-karsintoja, kylpytynnyriä, 
peräkärryjä, pomppulinnaa, ilotulituksia uu-
tenavuotena, arvontoja yhteistyökumppani-
en kanssa ja reppukävely.

Koljosen ja Vilénin aloitettua huoltoase-
man pidon Pornaisissa on alkanut tapahtua 
Moni asia myös muuttui lipunvaihdon myötä. 
SEO:n koetaan olevan ennen kaikkea suo-
malaisen yrittäjän asialla. Nyt pornaislaiset 
yrittäjätkin saavat määrätä itse, miten mark-
kinointi hoidetaan, ketä käytetään yhteistyö-
kumppaneina ja mitä palveluita tarjotaan. 

Uusi vaihe toiminnan kehittämisessä oli ase-
man tiloissa 2.9. avattu Ravintola Café Fore  
paikallisen ravintoloitsijan kanssa (kuva oik. 
avajaisista). Suunnitelmissa on mm. seisova 
pöytä lounaalla sekä uudistettu pikaruoka-
tarjonta.

Pornaisten Autopalvelu SEO-väreihin



SEO Energiaa 3/2017 sivu 15

Isojoella kymmenen vuotta 
toiminut Meteora Oy järjestää 
10-vuotistapahtuman lauantai-
na 7.10.2017 klo 10.00 alkaen. 

Kymmenen vuoden merkkipaalut
2007 Syksyllä Merja aloitti grilli/kahvion 
pidon jossa mukana oli veikkaus, toto ja 
matkahuoltotoimintaa.

2009 Keväällä Janne tuli mukaan ja yhtiö-
muoto vaihtui avoimeksi yhtiöksi. Mukaan 
tuli noihin aikoihin lounasta, pienkonehuol-
toa, autotarvikkeita ja huoltoa sekä rengas-
myynti.

2012 Tarjoutui mahdollisuus aloittaa polt-
toainemyynti SEO-kauppiaina. Heti seuraa-
vana vuonna yritys liittyi myös SEO:n jäse-
niksi ja on yksi osuuskunnan omistajista.

2016 Kaupat kiinteistöstä ja tontista, jois-
sa Meteora oli ollut vuokralla. Yhtiömuoto 
vaihtui Oy:ksi. Kiinteistö Oy ja Meteora Oy 
sulautuivat Meteora Oy:ksi. Korjaamo- ja 
rengasmyyntitoiminta siirrettiin saman ka-
ton alle uusiin tiloihin.

2016 syksyllä Laajennusremontti lounas-
kahvilassa ja keittiössä. Isojokiset  sähkö-, 
putki- ja rakennusalan yrittäjät yhdessä 
paikallisen rautakauppiaan kanssa toimivat 
joustavasti yhdessä mahdollistaen toimin-
nan jatkumisen koko projektin ajan. Huol-
topuolella oli vähän seisokkia ja keittiö jou-
duttiin pitämään yhden viikon kiinni.
Haasteita riitti. Ensin saneerattiin korjaa-
motilat, että toimintoja saatiin siirretyksi 
sille puolelle, ja sitten alkoi kahvilan puo-
len remontti. Keittiö ja takatilat uusiutuivat 

Tule mukaan! Isojoella juhlitaan!
Meteora Oy 10 vuotta 7.10.2017

täydellisesti, vessoja saatiin lisää ja samalla 
uudistettiin nekin. Muut tilat uusittiin lähin-
nä pintojen osalta. Paikallinen maalari oli 
projektissa mukana alusta asti.

2017 keväällä Meteora Oy osallistui Suu-
pohjan kasvupolku -kilpailuun, tuloksena 
erityismaininta elinvoimaisuuden esimer-
killisestä kehittämisestä.

Nyt 7.10.2017 Vietämme 10-vuotissynt-
täreitä ja tarjoamma vieraille kakkukahvit 
Tappara -teemalla, mukana mahdollisesti 
pari Tapparan pelaajaakin paikalla, mikäli 
vain aikataulut sopivat. Lisäksi keittiöstä 
saadaan leipä ja leivonnaisuutuuksia mm. 
Kaura 100 -leipä.

Motoralilta tuotetarjouksia ja Vianorilta 
talvirenkaat, esillä mm. UUTUUS NOKIA 
HAKKA 9.

SEO-Yrityskortin voit tilata tapahtumassa. 
Yrityskortilla tankkaat edullisemmin bensii-
niä ja dieseliä koko Suomessa.

SEO-Etukortilla alennukset kuluttaja-asi-
akkaille. Tule hakemaan omasi.

Tervetuloa!

Meteora OY / SEO Isojoki / Moto Meteora
Honkajoentie 14
64900 ISOJOKI
0400-775126
Merja ja Janne Pitkäranta

Meteora Oy:n palvelut: 

Lounaskahvila, Sibylla hampurilaisateriat, 
Veikkaus, Toto, Matkahuollon rahtipalvelut, 
Rengaspalvelu/-myynti, pienkonehuolto, 
SEO-polttoainejakelu (A24)

Happyeco - nopeasti 
pystytettävä esittelytila
Happy Print Oy on messu- ja promo-
kalusteita valmistava perheyritys 
Tampereelta. Yrityksen perustaja ja 
toimitusjohtaja Juha Hepokorven 
kehitystyö on synnyttänyt markki-
noille aivan uudenlaisen tuotekoko-
naisuuden, joka on globaalistakin 
näkökulmasta katsottuna uniikki. 
Konseptin nimi on Happyeco.

Happyeco -tuotteilla voidaan toteuttaa 
helposti kevyet, kestävät sekä nopeasti 
pystytettävät esittelytilat messuista toimis-
toihin. Valikoima sisältää seinät, pöydät, 
myynti- ja esittelytelineet eli kaikki mitä 
messuilla tai muissa tapahtumissa myynnin 
ja markkinoinnin tueksi tarvitaan.

Verrattuna perinteisiin tuotteisiin Happy-
eco -tuotteet ovat kevyitä ja pakkautuvat 
pieneen tilaan. Päivän tai päivien messura-
kentamisen sijaan koko esittelytila voi mah-
tua henkilöautoon ja kokoaminen tapahtuu 
muutamissa minuuteissa ilman työkaluja. 

Happyeco -tuotteet ovat hyvin kestäviä, 
joten niitä voidaan käyttää uudestaan kym-
meniä, jopa satoja kertoja. Tuotteet ovat 
lisäksi 100 % kierrätettäviä, joten käyttöi-
än päätyttyä ne voidaan hävittää helposti 
jättämällä ne kartonkikeräykseen. Kaikki 
Happyeco –tuotteet valmistetaan alusta 
loppuun Tampereella.

Mallisuojattujen tuotteiden lisäksi tarjol-
la on tilojen suunnitteluun selainpohjainen 
3D-työkalu, jolla on mahdollista mallintaa 
koko tila kalusteineen. Palveluun voi tutus-
tua osoitteessa Happyeco.com. Rekiste-
röityneet käyttäjät näkevät hinnat, voivat 
luoda omia tuotteita sekä suunnitella vaih-
toehtoisia kokonaisuuksia 3D-tilassa.
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SEO Energiaa -lehden soitteenmuutokset: SEO, Viipurintie 11, 15150 Lahti tai office@seo.fi

Parlamentin seiska :

1. b) 1996  2. c) 845 kg  
3. b) 3,0 mm  4. c) 17 
SEOa   5. c) Kimmo Tiili-
kainen   6. a) 3,000 milj. 
litraa  7. b) 60 %.

Maaliskuussa 2017 teetimme Talous-
tutkimuksella tutkimuksen, jonka tar-
koituksena oli selvittää suomalaisten 
käsityksiä ja mielikuvia autoilusta. 
Internetpaneelilla toteutettuun tut-
kimukseen vastasi 1029 suomalaista 
maaliskuun 2017 aikana.Käsittelen tut-
kimustuloksia blogissani kolmen posta-
uksen mittaisena sarjana. Kolmannessa 
ja viimeisessä osassa käsittelen suoma-
laisten mieltymyksiä huoltoasemaa va-
littaessa.

Tutkimustulokset osoittavat, että 
suomalaisista 85 prosenttia pitää hin-
taa odotetusti tärkeimpänä tekijänä 
huoltoasemaa valittaessa. Toiselle si-
jalle nousi hieman yllättäen huoltoase-
man kotimaisuus, jota 59 prosenttia 
suomalaisista pitää tärkeänä.

Kotimaisuus nousi erittäin tärkeäksi 
eläkeläisten (70%), yrittäjien ja johta-
vassa asemassa olevien (60%), mutta 
myös opiskelijoiden ja koululaisten 
(57%) sekä toimihenkilöiden (57%) kes-
kuudessa. Lisäksi naiset (62%) pitivät 
kotimaisuutta hieman tärkeämpänä 
kriteerinä huoltoaseman valinnalle 
kuin miehet (55%).

Tutkimustulokset osoittavat, että 
suomalaiset (30%) arvostavat myös ra-
vintolapalveluja valitessaan huoltoase-
maa. Ensisijaisesti suomalaiset halua-
vat huoltoasemilta kotiruokaa (55%), 
kun pikaruoan kannattajia oli vain 23% 
vastaajista.

Tutkimustulokset näyttävätkin ilah-
duttavilta SEO:n näkökulmasta. Meillä 
kun käytetään vain kotimaassa ja-
lostettua polttoainetta, panostetaan 
asemilla laadukkaaseen ja monipuoli-
seen kotiruokavalikoimaan sekä myy-
dään edullisia polttoaineita.

Seuraa SEO:n blogia:

www.seo.fi/blogi

Toimitusjohtaja 
Arto Viljanen, SEO:

Kotimaisuus ja hinta 
ratkaisevat suomalaisen 
polttoaineen valinnan

SEO-Yrityskortti:
- alennukset  
tolppahinnasta
- DIE -2 snt/l
- BE -1 snt/l
- koontilaskulla
- nopea tankata
- koko maassa
SEO Etukortti:
- kuluttajalle
- alennukset HETI
- alennukset vaihte-
levat kauppiaittain

Hae kauppiaaltasi 
tai tilaa: www.seo.fi

SEO:n polttoöljy...
- Suomessa jalostettua
- rikitöntä
- edullista
- omalta kauppiaaltasi


