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PÄÄJUHLA SIBELIUSTALOLLA 17.11.
Suomalainen Energiaosuuskunta SEO täyttää 40 vuotta. 
Juhlavuoden kuluessa SEO-kauppiaat ovat järjestäneet 
kautta Suomen paikallisia 40-v tapahtumia.

SEO juhlii Lahden Sibeliustalolla 40-vuotista itsenäis-
ten bensiinikauppiaiden toimintaa. Mukana ovat SEO:n 
ja bensiinikauppiaiden tunnetut yhteistyökumppanit. 
Luvassa on tunnelmia SEO:n vuosikymmeniltä ja historian 
siipien havinaa.

Kutsut juhlaan, kauppiaspäiville ja myyntinäyttelyyn 
kauppiaille ja yhteistyökumppaneille tulevat syyskuussa.

SEO Energiaa -lehti tarjoaa
uutisia ja markkinointia
Lataa mediakortti: www.seo.fi -> media.
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SEO 40-vuotisjuhlavuosi lansee-
rattiin SEO-Kauppiaspäivillä mar-
raskuussa 2017. Juhlavuosi on 
kääntymässä loppusuoralle, jo-
ten on aika vetää yhteen vuoden 
aikana tapahtunutta. Hallituk-
sen hyväksymän toimintasuun-
nitelman mukaisesti on pidetty 
kauppiasjuhlia ympäri Suomen – 
yhteensä 50 asemalla. Tämän on 
mielestäni erinomainen määrä.

Kiitos kaikille kauppiaille, jotka ovat 
olleet mukana juhlimassa! Juhlat ovat 
olleet onnistuneita ja ne ovat houkutel-
leet runsain mitoin asiakkaita ja muita 
kiinnostuneita paikalle. SEO:n kasaama 
juhlapaketti on saanut paljon kiitosta. 
Niitä kiersi yhtä aikaa neljä kappaletta 
kauppiaalta toiselle. Kiitoksen ovat an-
sainneet myös yhteistyökumppanimme, 
jotka ovat omilla erikoistarjouksillaan 
olleet mahdollistamassa kauppiaiden 
juhlimista.

Toinen valinta juhlavuodelle oli  40 
tarinaa, joita on keväästä alkaen jul-
kaistu kerran viikossa. Tarinat löytyvät 
nettisivuiltamme ja ovat kauppiaiden 
jaettavissa. SEO:n kehitys 50 kauppiaan 
ryppäästä nykyiseen 150 kauppiaan ja 
215 aseman ketjuksi on hienoa luetta-
vaa kenelle tahansa. Kehotan tutustu-
maan tarkemmin. Tarinoista erityiskii-
tos kuuluu Laitisen Hannulle.

Pääkirjoitus

Kolmas näkyvä muoto juhlavuoden 
osalta on ollut toimitusjohtajan road 
trip. Olen vieraillut tämän lehden tul-
lessa painosta 188 jakeluasemallamme 
ja tämäkin kiertue kääntyy loppusuoral-
le. Kaikki jakeluasemamme olen käynyt 
läpi juhlapäivään 17.11.2018 mennessä. 
Erityisen tyytyväinen olen niistä keskus-
teluista, joita olen päässyt käymään 
kauppiaidemme kanssa aidoissa olosuh-
teissa eli heidän omalla asemallaan. 

Saamani palaute on ollut kiinnos-
tavaa ja rakentavaa, mutta myös ole-
massa oleviin epäkohtiin on uskallettu 
puuttua, mikä on hyvä asia. Teen kaik-
keni, jotta niitä saadaan korjattua ja 
erityisesti annetut lupaukset on täy-
tettävä, on ne sitten antanut kuka ta-
hansa ja minä aikana tahansa. Voimme 
perustaa paremman tulevaisuuden vain 
luottamuksen varaan.

Toivon näkeväni kaikki SEO:n yhteis-
työkumppanit ja SEO-kauppiaat juhli-
massa 40-vuotista SEO:a Lahden Sibe-
liustalolla lauantaina 17.11.2018 ensin 
Kauppiaspäivien näyttelytapahtumassa 
ja myöhemmin illalla pääjuhlassa. Kut-
sut lähetetään pian matkaan, jolleivat 
ole jo perillä.
 
Hyvää syksyä toivottaen,
 
Arto Viljanen
SEO:n toimitusjohtaja

Juhlavuosi on kääntynyt loppusuoralle
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Toimitusjohtaja Arto Viljasen kenttävie-
railut ovat ulottuneet koko Suomeen. Ylin 
kuva Vimpelistä, keskellä Raaseporista ja 
alinna Pelkosenniemeltä.
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lujen sanoituksista ja paikalliset asiat 
ovat lähellä, kuten huoli kaupungin 
virkistyskeitaan Vesijärven puhdista-
misesta. 

Yläasteella saaduista rankoistakin 
kokemuksista löytyy tummia sävyjä 
Artun ensimmäisellä levyllä Offline, 
jonka viimeisellä raidalla kuuluvat 
nuoren koulukiusatun ahdistukset, 
mutta myös tsemppaus. Levyn suo-
sio on ollut vahva – Spotifyn top ten 
-listalla pysyminen kertoo ajankoh-
taisuudesta ja onnistuneesta tavasta 
koskettaa herkkiä kuulijoita.

Lukiovuosina kannustusta
Lindemanien yrittäjäperheessä 

neljä viidestä on yrittäjiä, ja kotoa 
saatu tuki ja kannustus rohkaisi nuo-
ren orastavan muusikon tosi toimiin 
16-vuotiaana. Tämän jälkeen esiinty-
miset videoilla ovat kantaneet nekin 
hedelmää: Hieno viiden vuoden ta-

rina Uskomaton matka 2013-2018 
löytyy Youtubesta yli 40 tuhannen 
tykkäyksen saattelemana.

Rumpuja, metallia
ja itsenäistymistä

Kiinnostus musiikkiin heräsi varhain, 
ja sähkörumpujen kautta Arttu oppi 
koko Metallican tuotannon yläasteen 
loppuun mennessä. Hankkimallaan 
akustisella kitaralla löytyivät soinnut, 
ja nyt on hankintalistalla uusi sähkö-
kitara Fender, jota tarvitaan lavakei-
koilla.

Nopea nousu maan musiikkihuipulle 
johti myös henkilökohtaisiin ongelmiin 
– eroaminen tyttöystävästä, kova bi-
lettäminen ja elämänhallinnan haas-
teet pysäyttivät Artun keväällä. Alkoi 
stressin tietoinen alentaminen, liikun-
ta sulkapallokentällä ja hyvän elämän 
tasapainoon hakeutuminen.

Vuoden artisti 2017 -palkinnon 
Emma-gaalassa saanut lahte-
lainen muusikko ja rap-laulaja 
Arttu Lindeman on Suomen 
suosituimpia tubettajia. Nyt, 
21-vuotiaana hän jatkaa omal-
la vahvalla osaamisellaan ja 
keskittyy entistä enemmän mu-
siikkiin. Elokuussa ilmestyi uusi 
sinkku Säässä ku säässä.

Yrittäjäperheessä Arttu bongasi 
SEO:n ajellessaan isänsä Jarmo Linde-
manin, henkilöstöyhtiö HEIMOn omis-
tajan kanssa keväällä Kouvolaan ja 
havaitsi SEO:n pääkonttorin mainostol-
pan Viipurintiellä arvellen sitä huolto-
asemaksi. Hän otti yhteyttä SEO:oon 
ja tarjosi kumppanuutta brändityössä. 
Asiat keskusteltiin valmiiksi, ja nyt Art-
tu liikkuu yrittäjärooliinsa ja omiin ar-
voihinsa hyvin istuvasti SEO-asemilla, 
testaa tarjontaa ja postaa kuvia Insta-
gramiin, joka on jo ohittanut nuorten 
some-sivustona Facebookin.

TET-jakson kautta 
Pelicans tutuksi

Kasiluokkalainen Arttu onnistui pää-
semään TET-jaksolle Pelicansiin, teki 
huollon apuna töitä ja siitä kehkeytyi 
työtä pitemmäksi aikaa lukiovuosiin 
saakka. Jääkiekkodiggari yhdistyy lah-
telaisuuteen, ”Lahen” kieli löytyy lau-

Arttu Lindeman SEO:n asialla

Musiikkia, fanitusta, markkinointia
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Lukiovuosina musiikki ja sanoitukset 
ottivat lujan otteen tulevaisuudesta, ja 
jopa äidinkielen numerot nousivat ko-
histen, kun kieleen liittyi mielekäs har-
rastus. Vähän samaa kaikua kuin Beat-
lesien aikaansaamassa englannin kielen 
opiskelun buumissa 1960-luvulla.

Uudet kanavat
Facebook on tuttu varttuneem-

mille sosiaalisen median käyttäjille. 
Instagram on nuorten suosima viesti-
kanava. Twitteriä käyttää harvem-
pi, ja WhatsApp on sekä nuorten 
että vanhempien käytössä. Tämän 
kaiken ylle on noussut YouTube, vie-
deokanava, jolla kuka tahansa voi 
julkaista viestejä, videoita ja ilmais-
ta itseään.

Julkisuus on täynnä kontakteja, 
niin myös arkielämä. Kun Arttu liik-
kuu suosikkipaikoissaan, kuten Lah-
den Mariankadun Sinuhe-kahvilassa, 
hänellä on aikaa vaihtaa sana fani-
ensa kanssa. Tsemppiä tulee mukaan 
jokaiselle.

Kun Instagramissa on kuvassa uudet 
ruutuhousut, fanit tietävät hetkessä, 
minkä merkkiset, ja hintakin on on-
gittu selville.

IPR pikakurssi
nuorelle yrittäjälle

Tekijänoikeudet (Intellectual Pro-
perty Rights, IPR) tulivat tutuksi jo 
ensimmäisten levyjen julkaisemisen 
yhteydessä, musiikin tekijän, sanoit-
tajan, videotuottajan, levyntekijän ja 
esiintyjän taloudellinen menestys on 
turvattava pitämällä kiinni esiintymis- 
ja julkaisukorvauksista.

Esimerkiksi YouTube tuottaa jul-
kaisijalle ja muusikolle taloudellista 
hyötyä kahta kautta: näyttökertojen 
perusteella syntyy mainostuottoja 
ja yhteistyöstä markkinointikump-
panien kanssa sovitaan pidempi- ja 
lyhyempiaikaisista palkkioista. ”Pro-
pagandaa” voidaan tehdä monella 
kanavalla, ja tämän kaikki tietävät ja 
enemmän ja vähemmän hyväksyvät.

Vilpitöntä yhteistyötä
Levy-yhtiönä Arttu Lindemanin ta-

kana on tällä hetkellä Sony Music, jo-
ten musiikin jakelu ja julkaiseminen 
on vankasti tuettua.

YouTube on maailman suurin videoi-
den alusta (platform), joka on vahvan 
omistajan (Google) turvajärjestelyjen 

takana, omien julkaisujen suojana on 
3-vaiheinen tunnistaminen.

Stara-elämän Arttu totesi elämään-
sä järjestäessään vieraaksi. Hän ha-
luaa olla sama Arttu lavalla ja sosi-
aalisessa elämässä kuin aamupuuroa 
syödessään.

MAHDOLLISUUKSIA
MEILLE KAIKILLE

Veikkaus ja sen kumppanit luovat suomalaiseen  
yhteiskuntaan tuhansia eri mahdollisuuksia, jotta  
meidän kaikkien huominen olisi hieman parempi.  
Onnea SEO – olet ollut jo 40 vuotta rakentamassa  
suomalaista palvelua kanssamme.

Arttu Lindeman vieraili heinäkuussa 2018 
Suomen suurimmassa maatalousnäytte-
lyssä OKRAssa.



Yksityisten yrittäjien ahkeruus ja luottamus paikallisiin 
asiakkaisiin sai kauniin kiitoksen, kun vuoden suljettuna 
olleen huoltoaseman avajaisia vietettiin elokuussa 2018 
Jokioisten keskustassa. Uudistetut tilat, kakkukahvit ja 
lasten pomppulinna saivat liikkeelle nuoret ja vanhat.

Paikallisen markkinatuntemuk-
sen perusteella Mika Michels-
son ja Sami Romppainen ot-
tivat kontolleen Jokioisten 
huoltoaseman kunnostuksen ja 
elvyttämisen. Polttonestejake-
lua varten asema oli käyttökun-
nossa pienin säädöin, sen sijaan 
myymälän ja kahvilan tiloissa 
tehtiin näkyviä uudistuksia.

Rakennus vuodelta 1966
Jokioisten huoltoasema pe-

rustettiin 1966 E-Öljyt Oy:n 
asemaksi. Viime vuosikymme-
net Neste-verkostoon kuulunut 
asema oli suljettuna vuoden 
päivät, kunnes ”Monttu” avat-
tiin uudelleen. Aseman lisäni-
mi tulee rasvamontusta, joka 
oli vanhan myymälän vieressä, 
nykyisen kahvion kohdalla si-
jainneessa huoltohallissa.

Polttonestesäiliöt ovat riittä-
vät, mittarikentällä on neljä 20 
m3 säiliötä ja lisäksi oma polt-
toöljysäiliö. Polttoöljyn myyn-
ti automaatista on etu, sillä 
maatalousvaltaisella alueella 
liikkuu sekä työkoneita että 
maatalouskalustoa, jotka voi-
vat tankata vaivattomasti. Kun 
dieselsäiliöitä on kaksi, onnis-
tuu tarvittaessa kahden laadun 
myynti kausien taittuessa.

Yritykset ja asiakkaat 
tyytyväisiä

SEO Monttu löysi asiakkaansa 
heti avajaispäivinä. SEO Monttu 
tarjosi puitteet myös Jokioisten 
kunnan yrittäjille aamukahviti-
laisuuteen 19. syyskuuta.

Ajoneuvojen pesutoiminta 
on järjestetty TI-halliin, jos-

sa on ajanmukaiset laitteet 
kuuma- ja vahakäsittelyjä 
myöten. Huoltoaseman omat 
suositusmerkit autonhoitoon 
ovat ValetPro, King Carthur ja 
AutoDude.

SEO-yrittäjillä on vankka 
paikallinen tuntemus, yrit-
täjistä toinen oli taksialalla, 
toinen rakennusalalla. Tutta-
vapiirissä on paljon urakoitsi-
joita ja myyntimiehiä, joista 
Korjaamotukku oli paikalla 
esittelemässä saksalaista kor-
jaamotyökalujen sarjaa. Voi-
teluöljyistä valittiin liikkeel-
lelähtöön F1-sarjasta tutun 
Repsolin tuotesarja ja pyyhki-
jänsulista Champion.

Ravintola, kahvila ja 
hampurilaiset

Aamupalaa (4,90 € - aamu-
puuro ja kahvi 3,00 €) tarjotaan 
klo 6.00-9.30 ja lounas (8,50 
€) on katettu klo 10.30-14.00. 
Listalla on kaksi lounasruokaa 
ja lisäksi tiistaisin ja torstaisin 
keittovaihtoehto salaatin kera 
(6,00 €). Listan ruuat ovat ko-
toisasti lihaa, kalaa, kanaa ja 
pastaa, joita täydentää tuore 
salaattipöytä. Esimerkiksi vii-
kolla 36 oli tarjolla niin wienin-
leikettä, spagettibolognesea 
kuin auralohta.

Keittiöpäällikkö Pia Salmi on 
tyytyväinen saadessaan jatkaa 

SEO Monttu Jokioinen avattiin
Huoltoasemapalvelut palasivat

Pia Salmi tuomassa uutta täytekakkulevyä avajaisvieraille.

Satu Saari toimittamassa tilauksia.

Yrittäjät Mika Michelsson (kesk.vas.) ja Sami Romp-
painen (kesk.oik.) SEO-teltalla kavereidensa kanssa.
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SEO-kauppias Rauno Kemppe, Sinettä.

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

entisessä työpaikassaan ja uu-
sien yrittäjien kanssa.

- Täällä oli sama XMeal kon-
septi jo aiemmin, joten se säi-
lytettiin asiakkaille tuttuna.

- Lounaslista on hyvin koti-
ruuan omainen. Hampurilais-
puolellakin meillä on vapaat 
kädet tehdä omaa kehitystyötä.

Oma kokemus on Pia Salmen 
kouluttaja, joka alkoi varhain 
ratsastusleiriläisten muonituk-
sesta. Taustalla on toimintaa 
hevosyrittäjänä, kuten Ypäjäl-
lä asuvalle sopiikin.

- Asemalla on tehty hyviä 
muutoksia myös keittiössä, 
sillä kassalinjan ja keittiön vä-

linen seinä poistettiin turha-
na. Sillä on työtä sujuvoittava 
vaikutus ja se lisää asiakkaan 
luottamusta, kun työnteko nä-
kyy kassalle.

Hampurilaisaterioita myy-
dään mukaan, samoin annok-
sia ja lounaita. Kahvilatuotteet 
ovat osin paikallisista leipo-
moista, mutta SEO:lla on oma 
resepti munkeille, ja muuta 
valikoimaa jalostetaan lisää.

Jokioinen 
pähkinänkuoressa

Jokioisten kunta muodostui 
1300-luvulla alkaneen asutuk-
sen jälkeen 1565 annetun en-
simmäisen läänityksen ja sen 
verotusoikeuden avulla synty-
neen kartanon ympärille. Alfred 
Kordelinin hallintaan kartano 
tuli 1907, mutta vuoden 1918 
tapahtumien jälkeen tämä tila 
siirtyi Suomen valtiolle.

Jokioisten kartanon alueella 
toimii Luonnonvarakeskuksen 
(LUKE) toimipaikka, ent. Maa- 
ja elintarviketalouden tutki-
muskeskus (MTT). Jokioisissa 
on lähes 5 500 asukasta ja sen 
keskustaajama on kasvanut 
kiinni Forssan kaupunkiin.

Aapo ja Väinö Ojala 
pomppimassa.

Juhani Tuusa vaih-
tamassa sulkaa.

Juhani Tuusa esittelee Korjaamotarviketukun työkaluvalikoimaa.Antti Ojala ja Katja Nie-
menmaa poikien kanssa.

Jokioisten vuonna 1966 rakennettu ja E-Öljyt Oy:nä aloittanut huoltoase-
ma on ihan kunnan keskustassa, ja pysäköintitiloja on lisää talon takana.
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SEO TARINA 26/40:
AUTONHUOLTOA SEO-ASEMILLA

Autojen korjaamisesta Suomessa säädettiin uusi asetus 
vuonna 2003. Se takasi muidenkin kuin merkkikorjaamo-
jen tehdä takuuhuoltoja, mikä avasi uusien korjaamoket-
jujen tulon markkinoille. SEO:lle nämä uudet ketjut olivat 
uusia mahdollisuuksia yhteiselle liiketoiminnalle.

Ennen vuotta 2003 autojen merkkikorjaamoilla oli yksinval-
ta tehdä automerkkiensä takuuhuollot autoihin. Ainoastaan 
kyseisen merkin valtuutetuilla toimipisteillä oli oikeus huoltaa 
nimenomaan takuuaikaiset huollot. Takuuajan jälkeen olikin 
tapana, että autot huollettiin niin sanotuissa yleiskorjaamoissa 
ja lopulta yhä pienemmillä pajoilla, kun autolle alkoi kertyä 
tarpeeksi ikää.

Mutta vuonna 2003 kaikki muuttui. EU sääti rajoituksia merk-
kikorjaamoille tiedon panttaamisesta. Yleiskorjaamot olivat täs-
tä vuodesta eteenpäin oikeutettuja saamaan tarvittavat tiedot 
autoista jo takuuaikana ja tekemään takuunkestäviä huoltoja 
mille tahansa automerkeille, tai niille, jolle yleiskorjaamot itse 
halusivat takuuhuoltoja tehdä.

”Vuonna 2003 kaikki muuttui. Yleiskorjaamot olivat 
tästä vuodesta eteenpäin oikeutettuja saamaan tar-
vittavat tiedot autoista jo takuuaikana.”

Tästä eteenpäin auton takuu ei enää saanut riippua siitä, 
missä sitä oli huollettu. Siksi markkinoille alkoi tulla lyhyessä 
ajassa isompia yleiskorjaamoketjuja: AD, Fixus, Autoasi, Osaset 
ja Autofit esimerkiksi.

Tämän lisäksi tuli vielä muutamia pienempiä korjaamoket-
juja. Myös kevyempiä korjaamokonsepteja tuli markkinoille. 
Esimerkiksi Vianorilla ja Euromasterilla oli tällaisia. Kaiken 
kaikkiaan muutos aikaan ennen uutta asetusta oli valtava.

”Muutos aikaan ennen uutta asetusta oli valtava.”

Bisnesmahdollisuus SEO-kauppiaille

Yleiskorjaamoketjujen invaasio Suomeen oli mahdollisuus 
myös yrittäjävetoisille huoltoasemille, joita SEO-asemat ovat. 
Kauppiaat näkivät yleiskorjaamot mahdollisina yhteistyökump-
paneina, joiden kanssa SEO-asemat pystyisivät tarjoamaan 
entistä monipuolisemmin palveluita asiakkailleen. Monella 
SEO-asemalla olikin tontillaan halli valmiina ulkopuolisen yh-
teistyökumppanin käyttöön.

Merkkikorjaamoilta lähti vuoden 2003 asetuksen jälkeen 
paljon asiakkaita korkeampien hintojen vuoksi. Kuluttaja oli 
tällä kertaa voittajan paikalla. Valinnanvara parani ja hinnat 
laskivat.

SEO-Lammi 2009

SEO TARINA 28/40:
MILLENNIUM JA EURO TULI-
VAT JA TOIVAT HAASTEENSA

Vuosituhannen vaihteen aikoihin huoltoasemaliiketoi-
minta oli suurten muutosten kourissa monestakin syystä. 
Yksi suurimmista muuttujista oli valuutan vaihtuminen, 
eli euroon siirtyminen. Pennit muuttuivat senteiksi, mikä 
oli polttoainemyynnin kannalta merkittävä asia. Entiset 
pennitarjoukset eivät tuntuneet enää yhtä pontevilta 
kun samat alennukset esitettiin senteissä.

Milleniumin eli vuosituhanteen vaihtumisen tienoilla erilaisiin 
järjestelmiin kohdistui valtavia muutoksia ja paineita siitä, aihe-
uttaako uudelle vuosituhannelle siirtyminen teknisiä ongelmia. 
Toimiiko kaikki niin kuin ennenkin vai kaatuvatko järjestelmät? 
Suurimmilta kolhuilta vältyttiin, mutta työtä millenium teetti 
liiketoiminta-alasta riippumatta.

”Esimerkiksi 30 pennin litrahinta-alennus tuntui 
ihmisten mielissä tuntuvalta tarjoukselta.”

Vuosituhannen vaihteen aikoihin ajoittui myös siirtyminen 
markasta euroon. Kassajärjestelmät piti uusia alalla kuin alal-
la. Eurooppalainen yhteisvaluutta muutti myös hinnoittelua ja 
ihmisten ajattelua. Pidemmänkin aikaa eurohintoja laskettiin 
päässä markoiksi. Hintoja kerrottiin kuudella ja mietittiin, 
mitä tämä on ”mummonmarkoissa”.

Euroon siirtyminen kosketti polttoainemyyntiä ehkä enem-
män kuin montaa muuta alaa. Vuosikymmeniä bensaa oli myyty 
ympäri Suomen pennialennuksilla. Esimerkiksi 30 pennin litra-
hinta-alennus tuntui ihmisten mielissä tuntuvalta tarjoukselta. 
Sen sijaan 5 sentin alennus ei herättänyt enää samanlaisia tun-
temuksia – vaikka alennus olikin saman suuruinen.

”Hintoja kerrottiin kuudella ja mietittiin, 
mitä tämä on ’mummon markoissa’.”

Pennialennusten luomat hintailluusiot siis katosivat senteiksi 
muutettuna. Se aiheutti polttoainemarkkinoilla suuriakin muu-
toksia. Hinnalla pelanneet automaattiasemaketjut jäivät väki-
sinkin häviäjiksi, kun pennikampanjat olivat enää muisto vain.

SEO:lla on panostettu palveluun ja paikallisuuteen
Kun senttialennusten teho oli mitä oli, asiakkaista piti kil-

pailla uusin keinoin.  SEO:lle tämä sopi mainiosti. SEO:lla kaup-
piailla on aina ollut vahva itsemääräämisoikeus tekemisissään. 
Eli jokainen yrittäjä on saanut vapaasti tehdä asemastaan pai-
kallisia parhaiten palvelevan kokonaisuuden. Ketjun ohjausta 
ei ole ollut tarpeen tehdä, vaan osuuskunta on aina luottanut 
kauppiaidensa omaan ajatteluun. 

Oli vuosisata ja vuosituhat mikä tahansa, Osuuskunnan rooli 
on ollut ja on tarjota tukea taustalla ja antaa kauppiaidensa 
loistaa.
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FinnMetkossa tavattiin koneyrittäjiä

SEO oli jälleen paikalla 
FinnMetkossa, Suomen suu-
rimmassa konetyöalojen am-
mattinäyttelyssä Jämsässä 
elo-syyskuun vaihteessa.

SEO:a esittelivät aluepäällikkö 
Tuomas Puronen, kenttäpäällik-
kö Juha Tikka (kuva vasemmal-
la) ja markkinointikoordinaatto-
ri Johanna Silén (yläkuva).

FinnMETKO-messuilla oli 
yli 400 näytteilleasetta-
jaa. Yritysten panostuk-
set tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen näkyivät  
näyttelyssä uusien konei-
den, laitteiden ja näiden 
uusien ominaisuuksien 
lanseerauksina.

Tuotekehitykseen kannusta-
vat urakointimarkkinoiden ki-
ristyminen ja koneiden ja lait-
teiden tuottavuuden ja tehok-
kuuden lisääminen, joilla on 
suuri merkitys koneyritysten 
taloudelliseen menestykseen. 

Automaation, anturiteknii-
kan ja digitalisaation kehitty-
minen antaa mahdollisuuksia 
kehittää järjestelmiä, joilla 

paitsi lisätään tehokkuutta 
myös tarjotaan uusia työkaluja 
sekä kuljettajien työn kehittä-
miseen että yritysten johtami-
sen tueksi. 

Myös koneenkuljettajien 
työturvallisuus ja -mukavuus 
ovat tuotekehityksen ajureina. 
Niillä on merkitystä varsinkin, 
kun konetyöalojen yritykset 
jatkossa yhä enemmän joutu-
vat kisaamaan työntekijöistä 
muiden alojen kanssa.

Konetyöaloilla 
työpaikkoja

Konetyöaloilla ripeästi kas-
vanut urakointipalveluiden 
kysyntä on luonut aloille uusia 
työpaikkoja ja ajoittain työvoi-
masta on pulaa. Koneyrittäji-
en liiton tekemässä tuoreessa 

kyselyssä puolet vastanneista 
yrittäjistä kertoi, että hei-
dän yrityksissään työvoimaa 
on riittävästi, mutta puolet 
vastaajista ilmoitti, että yri-
tyksessä on ajoittain vajausta 
työvoimasta. Noin 70 prosent-
tia yrityksistä kertoi työvoiman 
löytämisen olevan työlästä.

Samaa viestiä tulee myös 
kone- ja laitevalmistajilta; 
työvoiman saanti on vaikeu-
tunut ja osaajille olisi tarjolla 
työtä.

Koneurakoinnin kannat-
tavuus yhä matalalla

Konetyöalojen yrityksissä 
kysyntä on kasvanut vahvasti 
kuluvana vuonna, mutta yri-
tyksen tuloksenteko ei ole juu-
rikaan parantunut. Lisäksi vuo-

si on tuonut mukanaan myös 
vaikeuksia kuljettajien rekry-
toinnissa. Tuore konetyöalojen 
kannattavuusselvitys osoittaa, 
että puunkorjuualalla suuri 
osa yrityksistä on saanut met-
säalan nousussa vain työn iloa. 
Kannattavuus ei mediaaniyri-
tyksessä osoita virkistymisen 
merkkejä - päinvastoin. Eikä 
taloudellinen menestys keski-
määrin ole juuri kohentunut 
maarakennusalankaan pienyri-
tyksissä.

FinnMetko-näyttelyn järjes-
täjä Koneyrittäjien liitto on 
2500 energia-, maarakennus- 
ja metsäalan koneyrittäjän 
valtakunnallinen yrittäjä- ja 
työnantajajärjestö.

Lue lisää: www.koneyrittajat.fi
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1. Montako kaasuautoa oli Suomes-
sa käytössä 31.12.2017? a) 852  b) 
2338  c) 3632  d) 5721.
2. Paljonko bensiini maksoi ilman 
veroja EU:ssa keskimäärin syys-
kuun 2018 alussa (snt/litra)? a) 
45,5  b) 50,2  c) 58,3 d) 60,4.
3. Entä mitä maksoi diesel ilman 
veroja EU:ssa keskimäärin syys-
kuun 2018 alussa (snt/litra)? a) 
39,5  b) 47,7  c) 63,8  d) 72,1.
4. Mikä on dieselin biokomponent-
tina (Euroopassa) käytettävän ras-
vahapon metyyliesterin lyhenne? 
a) OBD  b) FAME  c) CAO  d) GTL. 
5. Montako SEO-asemaa on nelos-
tien  varrella? a) 9  b) 12  c) 14  
d) 16.
6. Missä sijaitsee SEO:n pääkontto-
ri?  a) Lahdessa  b) Tampereella  c)  
Turussa  d) Helsingissä.  
7. Mikä on pienkoneisiin suositelta-
va polttoaine?  a) 95E10 b) 98E5  c) 
alkylaattibensiini d) E85. 
8. Montako yrittäjää SEO-ketjussa 
on?  a) 95  b) 125  c) 150  d) 175. 
9. Missä on EU:n pohjoisin huolto-
asema?  a) Kilpisjärvellä b) Ham-
merfestissä  c) Nuorgamissa d) 
Kiirunassa.
10. Missä näistä maista oli syyskuun 
alussa 2018 kallein bensiini (95, ve-
roineen)?  a) Suomi  b) Ruotsi  c) 
Tanska  d) Belgia

Vastaukset lehden sivulla 22.

Parlamentin
syyskaronkka

S. Sieväsen Autoliike  aloitti 
nykyisellä paikallaan vuonna 
1953, jolloin nelostie kulki ai-
van mittarikentän vierestä. Ny-
kyisin tiet ovat muuttaneet sekä 
linjauksia että korkoa.

Polttoainemyynti sujuu hyvin, 
vaikka mittarit ovat sähkömekaani-
sia. Ne ovat luotettavia ja toiminta-
varmoja. Dieselöljyn mittareissa on 
pitkät letkut, joten raskasta kalus-
toa on helppo palvella.

Simo Sievänen aloitti nykyisellä 
liikepaikalla isänsä Lauri Sieväsen 
kanssa. Yrittäjäura on jatkunut 65 
vuotta.

Asiakkaita käy tasaisena virtana, 
tarvitaan osia, joita muualta on vai-

kea löytää. Autokanta on uutta ja 
vanhaa. 

Simo Sievänen on saanut monen-
laista tunnustusta, yksi merkittävim-
piä on Autoliiton tiepalvelun Jämsän 
seudun osaston viime joulun alla luo-
vuttama Autoliiton pronssinen laatta 
ja kunniakirja.

Poimintoja netistä:
”Jämsän Seo Sievänen, siellä on 

uskomaton varasto,  osia vaikka 
mihin härveliin. Myös lauantaina 
ja sunnuntaina.”

”Mutta aikaa tarvii varata jos Si-
mon kanssa aikoo kauppaa tehdä...
ei oo hätäsen putiikki.”

”Poikkeuksellisen laaja varaosa-
valikoima suoraan hyllystä.”

Simo Sieväsen aamurutiineihin kuu-
luu jakelumittarien lyhyt käyttö. 
Tämä varmistaa niiden toimivuu-
den ensimmäisestä tankkauksesta 
alkaen. Mittari käynnistetään kah-
vasta, ja tankattu polttoainemää-
rä luetaan mittarin näytöltä. Kuva 
elokuun lopussa 2018.

Jämsän SEO on Suomen tunnetuimpia huoltoasemia 
Simo Sievänen 65 vuotta yrittäjänä

”Sieväsen Simo uskomaton mies 
ja kauppa. Korjasimme Apin kanssa 
ravintolan tiskikonetta maanantai 
iltana. Vesiletkuun ilmestyi vuoto 
ja huomasimme että kolmihaarai-
nen muovinen letkuliitin aivan mu-
reni käsiin. Sanoin Apille että nyt 
tais jäädä huomisen tiskit tiskaa-
matta ( kello oli 19,00) Api sanoi 
että äläs nyt pappa. Lähetääs Si-
molle. Ja uskomatonta. Löysimme 
varaosan sieltä.”

”Vanhaan hyvään aikaan Jämsän 
SEO oli yhtä kuin Sieväsen Simo. 
Toivottavasti edelleen. Ja vinkkinä 
kaikille vanhempien autojen har-
rastajille, mitä sieltä et löydä, sitä 
tuskin tarvitset.

Jämsän SEO:lla oli FinnMetkon 
aikaan 40 v -tapahtuma.

Jämsän palokunnalle SEO on 
lähin asema. Autot tankataan 
joka keikan jälkeen täyteen.
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Perinteinen OKRA-Maatalousnäyt-
tely järjestettiin 4.-7.7. Oripään 
Lentokentällä, jossa myös SEO oli 
mukana pitämässä omaa standiä. 
OKRA-maatalousnäyttely oli ra-
kennettu yli 23 hehtaarin alueelle, 
jossa yli 550 näytteilleasettajaa 
esitteli tuotteitaan ja palvelui-
taan.

OKRA:ssa heinäkuun lämpöiset kelit 
suosivat messuvierailijoita ja neljän päi-
vän aikana messuilla kävikin peräti 81 050 
vierasta. Alan ammattilaisten lisäksi OKRA 
houkutteli paikalle paljon lapsiperheitä 
tarjoamalla heille monipuolista ohjelmaa, 
kuten tivolin, ratsastusnäytöksiä ja lam-
masnäyttelyjä.

OKRA on perhekohde
SEO:n tavoitteena oli OKRA:ssa nostat-

taa messuvierailijoiden SEO-tietoisuutta 
samalla, kun kaupattiin yritys- ja etukort-
teja sekä polttoöljyä. 

SEO:n osastolla kävi jokaisena messu-
päivänä melkoinen vilske, joten SEO:lle 
OKRA-messuilla oleminen oli menestys.

SEO:n henkilökunnasta OKRA:ssa mu-
kana olivat kenttäpäällikkö Juha Tikka, 
aluepäällikkö Tuomas Puronen ja mark-
kinointikoordinaattori Johanna Silén, kun 
taas kauppiasnäkökulmaa edusti kauppias 
Pekka Kanasuo.

OKRA:ssa SEO:n osastolla tehdyn brändi-
työn lisäksi messualuetta kiersi SEO:n oma 
maskotti, SEO-prätkätyttö, jakamassa ve-
sipulloja messuvierailijoille.

SEO-prätkätytön kanssa monet intou-
tuivat keskustelemaan niin SEO:n tule-
vaisuudesta kuin yleisesti polttoainealan 
murroksesta. SEO-prätkätytön lisäksi 
saimme SEO:n oman brändilähettilään, 
Arttu Lindemanin, vieraaksemme en-
simmäisenä messupäivänä. Arttu tarttui 
reippaasti SEO:n haasteeseen ja tutustui 
maatalousnäyttelyyn tehden jälkikäteen 
kokemuksestaan videon.

OKRAn tausta
Lions-klubi organisoi ensimmäisen 

OKRA-näyttelyn 1982 ja se on ollut pää-
sääntöisesti joka toinen vuosi. Seuraava 
OKRA-näyttely on kaksivuotisuudesta poi-
keten jo vuonna 2019.

Teksti ja kuvat: Johanna Silén

SEO tuli tutuksi OKRA-Messuilla
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6420256015025*
6420256424414*

100 8716
SISU 80g RUUTI
12 kpl/me
Lava: EUR 57/513
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6420256424599* 6420256424605*
• 5 me Ruuti
• 4 me Kekäle
• 3 me Hehku
• 2 me Xylitol Salmiakki
• 2 me Kipinä
• 2 me Sokton
Yht. 18 me

• 4 me Ruuti
• 2 me Hehku
• 2 me Kekäle
• 1 me Kipinä
Yht. 9 me

100 1557
DP SISU 216x70-80g 
6 var
Lava: EUR 4/12

101 1558
DP SISU 108x70-80g 
4 var
Lava: EUR 4/24

PURAISE TAI ANNA SULAA SUUSSA,
KOVAKUORINEN PASTILLI ON TÄYNNÄ
PIPPURISALMIAKIN SÄHÄKKÄÄ MAKUA.

UUDENLAINEN SISU!
KOVA KUORI, 
JAUHEMAINEN SISUS.

LAKTOOSITON

SISU RUUTI 80g
PIPPURISALMIAKKI

UUTUUS

Sisun syksyn TV-kampanjalla
tavoitetaan runsas 1,6 miljoonaa 
katsojaa (25-54v.)

1,6 milj.
katsojaa!
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Taloushallinnon uusi ohjausjärjestelmä
Se on ERP
SEO:n polttoainemyynnin tapahtumamäärät osuus-
kunnan taloushallinnossa ovat varsin suuria, ja on 
tarpeen kohdistaa resurssit oikein. Toiminnanohja-
uksella suurin osa rutiinityöstä pyritään hoitamaan 
automaattisesti.

Tähän avuksi tulee toimin-
nanohjausjärjestelmä eli ERP 
(Oracle/NetSuite), jolla halli-
taan koko SEO:n liiketoiminnan 
osa-alueet tilauksista laskutuk-
seen ja maksunvalvontaan asti. 

Toistaiseksi ERP:n ulkopuo-
lelle jää kuljetusten käsittely-
ohjelma VILMO. Uusi järjestel-
mä on tarkoitus ottaa käyttöön 
vuoden 2019 alussa.

Työprosessina oman työn 
ohella koko konttorin väki on 
osallistunut perustamis- ja ke-
hittämistyöhön. Työpajat ovat 
olleet työn pohjana. Testaus-
vastuu on SEO:lla, ja hyväksy-
misen jälkeen lopullinen käyt-
töönotto on vuorossa.

Palvelimen oltava 
EU:n alueella

SEO:n taloushallinnosta vas-
taava Toni Suutari on edellisis-
sä työpaikoissaan toteuttanut 
vastaavia uudistuksia, mutta 
nyt on aiemmista ratkaisuista 

poikkeavaakin tiedossa, sillä 
järjestelmä ei olekaan toimis-
ton palvelimella:

- Uusi järjestelmä on todel-
lakin ensimmäinen kokonaan 
pilveen eli etäpalveluun pe-
rustuva, jota olen ollut teke-
mässä. Fyysisesti tietokannat 
ja ohjelmistot sijaitsevat kui-
tenkin tietosuojadirektiivin 
(GDPR) takia EU:n alueella.

Lisää resursseja 
asiakaspalveluun

SEO:n toimihenkilöt voivat 
nyt olla yhteydessä SEO:n jär-
jestelmään omalla päätelait-
teellaan paikasta riippumatta. 
Tämä merkitsee toimintava-
pautta ja tuo tehokkuutta. Esi-
merkiksi asematietokannat kye-
tään päivittämään suoraan pai-
kan päältä ilman ylimääräisiä 
tiedonsiirtoja ja välivaiheita.

Uudistuksen tärkeä tavoite 
onkin vapauttaa henkilökun-
nan resursseja muihin, osuus-

kuntaa ja sen asiakkaita palve-
leviin tehtäviin.

- Edellisen järjestelmän 
tuotetuki oli muutenkin päät-
tymässä, joten vaihto oli joka 
tapauksessa edessä.

- Uuden järjestelmän valinta 
tehtiin kilpailuttamalla eri toi-
mittajia, joista osa edusti ny-
kyistä tuoteperhettä. Hankin-
ta tehtiin lopulta sekä hinnan 
että käytettävyyden vuoksi va-

Pilvipalvelun idea: tietokan-
nat ja ohjelmistot ovat eril-
lisellä palvelimella, johon 
käyttäjillä on pääsy omilla 
tietovälineillään. SEO:n ta-
loushallinnon apuna on Sofi-
gate Oy:n toimittama Orac-
len NetSuite -ohjelmisto.
Lisätietoa: www.sofigate.com

lituksi tulleelta kumppanilta.

- Merkittävä parannus vali-
tulla ratkaisulla saavutetaan 
ylläpidossa - tämä tuoteperhe 
on käytännössä vapaa aiemmin 
paikallisesti tehdyistä päivitys-
kierroksista.

Sähköiset palvelut 
lisääntyvät

Kauppiastoiminnoissa on li-
säksi mahdollisuus hyödyntää 
nykyteknologiaa esimerkiksi 
kauppiaiden tilausten jättä-
misessä. Nyt voidaan käyttää 
appeja ja verkkoportaaleja, 
joiden kautta tilausliikenne 
saadaan paremmin perille ja 
tilauksen vahvistaminen ja 
edelleen toimittaminen auto-
matisoituu.

- SEO ottaa käyttöön myös 
asiakashallinnan (CRM), jossa 
puitteissa toteutetaan tukku-, 
vähittäis- ja yrityspuolen asia-
kastoiminnot etu- ja luotto-
kortteineen.
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SEO-kauppias Rauno Kemppe, Sinettä.OTA YHTEYTTÄ! 
Anton p.  040 505 4966 |  anton@infodata.f i  |  Jar i  p .  040 455 7806 |  www.paydata.f i

SEO-

yhteensopiva

automaatti!

POLTTOAINEEN MAKSUAUTOMAATIT

• Markkinoiden edullisimmat ylläpitokustannukset
• Maksutavat: Sirukortti, käteinen, SEO-Yrityskortti,  

   lähimaksu, mobiililähimaksu
• Helppokäyttöinen 

SUOMALAISTA 
KESTÄVÄÄ LAATUA &

IKUISTA ROSTERIA

Meiltä myös autonpesuautomaatit!

Se on Suomessa jalostettu
Polttoöljy netistä tai mobiilisti
Polttoöljyn myynti organisoidaan 
SEO:n internet-ympäristöön uu-
della tavalla. Pääkanavaksi tule-
va tilaussivusto tarjoaa ostajalle 
mahdollisuuden kirjautua rekiste-
röidyksi asiakkaaksi. Näille asiak-
kaille järjestelmä viritetään tarjo-
amaan etuja esimerkiksi ostohin-
nan ja maksuajan muodossa.

Polttoöljyn myynti on osa suurem-
paa taloushallinnon kokounaisuutta. 
SEO-kauppiaat voivat hyödyntää SEO:n 
järjestelmän extranet-ominaisuuksia ja 
käyttää niitä omassa hinnoittelussaan. 
Kauppiailla on määritellyt postinumero-
alueet, joihin kauppias muodostaa omat 
hintaportaat. Asiakas näkee paremmin 
tarjolla olevat vaihtoehdot ja hinnat. 

SEO:n asiakkaille tulee uutuutena 
mahdollisuus tilata polttoöljynsä myös 
mobiililaitteilla.

Milloin öljy tulee? Mitä se maksaa?
ERP-järjestelmän uudistuksen myötä 

asiakaspalvelu täsmentyy hinnoittelun 
lisäksi myös toimitusajankohtaa koske-
van informaation osalta.

Kun uusi ERP otetaan SEO:ssa käyt-
töön, polttoöljyä koskeva myyntirat-
kaisu saadaan lopullisessa muodossa 
valmiiksi, viimeistään tammikuussa 
2019. Ensimmäinen versio extranetin 
avulla toteutetusta myyntijärjestel-
mästä otetaan käyttöön jo vuoden 
2018 puolella.

Polttoöljy hinnoitellaan portaittain 
kuljetusetäisyyden ja tilausmäärän mu-
kaan. Mahdolliset toimitusmaksut tule-
vat asiakkaalle tilausvaiheessa selkeästi 
tietoon.

Useilla SEO-asemilla lämmitysöljyä eli moottori-
polttoöljyä saa automaattiin maksaen myös jake-
lumittarista.

SEO markkinoi palveluja myös messuilla, kuten 
Matthias Fried Jyväskylän Raksa-messuilla 2018.
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SEO:n juhlavuosi oli näkyvästi esillä Kumipallo4000 -tapahtuman 
ajoneuvoissa.

SEO-kesässä oli 
juhlia ja tapahtumia

SEO 40 v Golf-tapahtuma oli Hattulassa.

SEO-Lapväärtissä kuten muillakin asemilla makkarat kelpasivat.

Kauppiailla oli juhlavuoden aikana myös omia merkkitapauksia, 
kuten Alatemmeksen Jan Väliheikin 15-vuotinen kauppiasura.

Lounais-Suomen kauppiaita, yhteistyökumppaneita ja SEO:n asiak-
kaita Paavo Nurmi Gamesissä Turussa 5.6. SEO oli tsemppaamassa Pirkan Soudussa Länsi-Teiskon soutajia.
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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.

SEO Energiaa 3/2017 sivu 13

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

SEO-tapahtumissa nautittiin Pauligin kahvia tuhansia kuppeja.

Huittisten SEO-tapahtuma oli kunnon kesäjuhla lauluesityksineen.

Oona Ojala ja Emma Tenhunen Jyväskylästä pelaavat beach vol-
leyta ja kilpailivat aikuisten SM-kiertueella. SEO:n sponsoroimat 
nuoret pelaajat saivat huippuvalmennusta kotimaassa ja ulkomail-
la, jossa lämpimään peliolosuhteeseen tutustuttiin mm. Turkissa. 
Turkin leirin jälkeen tämä lupaava pari pääsi myös edustamaan 
Suomea aikuisten Pohjois-Euroopan alueen Nevza-turnaukseen. 
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Kuluttajat ovat entistä tar-
kempia siitä, että tarjolla 
oleva kahvi on tuoretta ja laa-
dukkaista raaka-aineista huo-
lellisesti valmistettua. 

Suomalaiset ovat myös hyvin 
brändiuskollisia, joten merkil-
läkin on väliä. Pauligin Juhla 
Mokka on Suomen suosituin 
kahvi, sillä noin joka toinen 
Suomessa juotu kahvikupilli-
nen on Juhla Mokkaa.

Kerro myynninedistämis-
materiaaleilla tarjotusta kah-
vista. Materiaaleja on monia 
aina sen mukaisesti, miten 
valmistat tai tarjoat kahvin 
asiakkaille: lasikannuun kiin-
nitettävä pannuklipsi, pöytä-
standi, termoskannun sleeve-
ri, kolikkomatto tai juliste. 

Tietääkö asiakkaasi 
mitä kahvia hän juo?

Nämä kaikki materiaalit ovat 
SEO-kauppiaille maksuttomia. 
Niitä voi tilata Pauligin edus-
tajalta tai asiakaspalvelusta 
professional.fi@paulig.com. 
Mikäli materiaalit ovat jo käy-
tössä, on hyvä aika ajoin tilata 
uudet ja puhtaat materiaalit.

Muista myös rinnakkais-
kahvi! Tarjoamalla kahta eri 
tyyppistä kahvia lisäät asia-
kastyytyväisyyttä sekä juotu-
ja kupillisia. Pauligin tekemän 
tutkimuksen mukaan rinnak-
kaiskahvilla voi kasvattaa 
kahvin myyntiä jopa 30 %, 
sillä toinen tykkää tummasta 
ja toinen vaaleammasta kah-
vista. Kahden kahvin tarjoa-
misessa myynninedistämis-
materiaalien tärkeys korostuu 
entisestään!

teksti ja kuvat: Paulig

Lantmännen Unibaken Roosa pulla osallistuu jo neljättä ker-
taa Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräykseen. Tämän vuoden kam-
panjassa Kummelista tutut Heikki Silvennoinen ja Timo Kahilai-
nen tutkivat suomalaisten työpaikkojen pullakulttuuria. Samalla 
haastetaan kaikki Suomen työpaikat pitämään yhteinen tauko 
pullahetken merkeissä.

Suosituilla Roosa pullilla ke-
rätään jälleen varoja syöpä-
tutkimukseen ja -neuvontaan. 
Kuluttajilta loistopalautteen 
saanut kampanja käynnistyy 
mediassa 27.9. ja jatkuu lo-
kakuun loppuun asti.

Tänä vuonna Lantmännen 
Unibake haastaa kaikki Suo-
men työpaikat järjestämään 
roosia pullahetkiä #roosapul-
lan tähdittämänä. Kansalli-
nen Korvapuustipäivä tors-
taina 4.10. ja Roosa nauha 
-päivä perjantaina 12.10. ovat 
erityisen hyviä syitä pieneen 
herkutteluun.

– Hyvän tekemisen pitää 
olla hauskaa, helppoa ja her-
kullista. Yhteinen pullahetki 
työpaikalla tuo mukavan tau-
on työpäivään. Roosa pulla 
on piristävä vaihtoehto vit-
riiniin, mukaan myyntiin ja 
kokoustarjoiluun ja samalla 
tulee tuettua tärkeää asiaa, 
asiakasmarkkinointipäällikkö 
Kaisa Kivistö Lantmännen 
Unibakelta muistuttaa.

Kampanjaa vauhdittavat 
Kummelista tutut Heikki Sil-

vennoinen ja Timo Kahilai-
nen. He tutkivat kampanjan 
videoilla, millainen on suoma-
laisen työpaikan pullahetki. 
Syyskuun lopulla julkaistaan 
myös Lantmännen Unibaken 
tilaaman pullatutkimuksen 
tulokset. Tuhannelta osallis-
tujalta on kysytty, miten suo-
malainen kahvi- ja pullatauko-
kulttuuri voi ja mikä on Suo-
men suosituin palaveripulla.

Myös kauraleipä 
kerryttää pottia

#Roosapullan rinnalla kam-
panjatuotteena jatkaa kaura-
leipä Vaasan Kaurasko.

Jokaisesta myydystä #roosa-
pullasta lahjoitetaan 2 senttiä 
ja kauraleivästä 10 senttiä 
Roosa nauha -keräykseen. 

– Viime vuonna Roosa pulla 
-kampanja keräsi 30 031 euroa 
syöpätutkimukseen ja -neu-
vontaan. Olemme joka vuosi 
onnistuneet kasvattamaan 
pottia ja tavoitteenamme on 
taas rikkoa aiemmat ennätyk-
set, Kivistö toteaa.
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KANE`S -VIRVOITUSJUOMIEN 
SYKSYN UUTUUDET!SYKSYN UUTUUDET!
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Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toi-
minta päättyy ensi vuoden alussa

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminta päättyy vuoden 2019 
alussa, koska yhdistys on päätetty purkaa. Kuluvan vuoden lop-
puun asti toiminta jatkuu tavalliseen tapaan. Samalla järjestö 
käy neuvotteluja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimialata-
son sopimusvelvoitteiden ja mahdollisten muiden palveluiden 
uudelleen järjestämiseksi.

- Öljy- ja biopolttoaineala ry on toiminut vuodesta 1970 saak-
ka toimialan kattojärjestönä eri nimillä. Järjestö on tehnyt 
merkittävää ja tuloksellista työtä paitsi alan edunvalvonnassa, 
myös alan ympäristötyön kehittäjänä, energiatehokkuuden edis-
täjänä, sekä teknisen lainsäädännön ja standardoinnin parissa. 
Energiakenttä ja siihen liittyvä kotimainen ja EU-ohjaus ovat 
kuitenkin viime vuosien kuluessa muuttuneet niin, että jäsenis-
tön yhteisen toimintalinjan määrittely isoissa energia- ja ilmas-
topoliittisissa kysymyksissä on erittäin haastavaa. On arvioitu, 
että entisen kaltaiselle koko alan yhteiselle edunvalvonnalle ei 
enää löydy riittävää pohjaa, mikä johtaa järjestön toiminnan 
päättymiseen, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallituksen 
puheenjohtaja Matti Lehmus.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäseniä ovat Neste Oyj, Neste 
Markkinointi Oy, St1 Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta 
SOK, Oy Teboil Ab ja Öljy- ja Kaasutekniikka ry.

Järjestön toiminnan päättyessä loppuu myös sen omistaman 
Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toiminta. Öljy- ja biopolttoaineala 
ja Öljyalan Palvelukeskus käynnistävät yhteistyökumppanei-
densa kanssa neuvottelut eri projektien, hankkeiden ja muiden 
toimintojen tulevaisuudesta.

(Öljy- ja Biopolttoainealan tiedote 23.7.2018)
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Jämsästä Petäjävedelle vievän tien 
varrelle sijoittuva Koskenpään kylä saa 
pitää huoltoasemapalvelut, kun yrit-
täjäksi ryhtynyt Tuukka Mäkinen otti 
vastaan SEO-Koskenpään avaimet Rai-
mo Niemiseltä elokuun alussa 2018. 
Asema aloitti SEO-verkostossa jo 2002.

Koskenpään huoltoasema on tarpeen, 
sillä Jämsänkoskelle lähimmälle huol-
toasemalle on 23 km. Uutena palveluna 
koskenpääläiset ovat tutustuneet mak-
suautomaattiin, ja nyt polttoainetta 
saa ympäri vuorokauden.

Autonasentajan koulutus ja mo-
nipuolinen koneiden käyttö- ja kor-
jaamiskokemus ovat Tuukka Mäkisen 
valtti paikallisessa palvelussa, kun 
huollot voidaan hoitaa omalla kylällä.

Siirtymistä yrittäjäksi kannusti tär-
keän paikallisen palvelun, riistaka-
meroiden ja koiratutkien myynnin, 
päivitysten ja huollon jatkaminen 
huoltoaseman yhteydessä.

- Edellinen yrittäjä Rami oli naapu-
rista, hän oli isän tuttu ja kyseli, onko 
kiinnostusta huoltoasemaan. Harkitsin 
asiaa, sillä tutkahommiin olisi myös 
saatava jatkoa Koskenpäällä. Lapset-
kin ovat isompia, joten työ yrittäjänä 
on mahdollista.

- Isä Asko on tukemassa yritystoi-
minnan alkua niin hänelle tuttujen 
paikannuslaitteiden kuin yrittäjyyden 
osalta kymmenien vuosien kokemuk-
sella.

- Nyt kun on bensa-automaatti, käyn-
nissä oleva tutkahuolto sujuu työru-
peamana keskeytyksettä.

Huoltoaseman jatkaminen merkit-
see, että myös polttoöljyä on tarjolla 
paikallisesti niin mittarista kuin säiliö-
autotoimituksina. Huoltoaseman säiliö-
koot (4 x 5 m3) ovat alueen kysyntään 
riittävät, mutta myynnin käynnistyttyä 
pyritään saamaan polttoainetäyden-
nystä kerran viikossa.

Paikallisista palveluista jäljellä ovat 
vielä Tarmo-lähikauppa (myös käteis-
nostoja kassalla), koulu, apteekki, 
taksi ja lääkärinvastaanotto. Lisäksi 
alueella on maa- ja metsätaloutta ja 
rakennusalan yrityksiä sekä matkailu-
alan palveluja. Asukkaita Koskenpääl-
lä on noin 700. Koskenpää toimi itse-
näisenä kuntana vuodet 1926-1968. 
Vuoden 1969 alusta kunta liitettiin 
Jämsänkoskeen ja nämä molemmat 
Jämsään vuoden 2007 alussa.

Asiakaspalvelu toimii arkipäivisin klo 8.00-15.00, muina aikoina polttonesteitä saa 
uuden maksuautomaatin ansiosta. Yrittäjä tulee tankkaamaan useiden asiakkaiden 
autot, onhan kylällä siihen totuttu vuosikymmenien aikana.

Tuukka Mäkinen jatkaa tutkapantojen 
asennuksia ja huoltoa sekä Burrel-riista-
kameroiden myyntiä ja asennusta.

Koskenpään huoltoaseman hyllyssä on 
valikoima kysytyimpiä voiteluöljyjä ja 
pienkoneiden tarvitsemat polttones-
teet ja voiteluaineet.

SEO-Koskenpäälle uusi yrittäjä
Tuukka Mäkinen huoltaa autoja ja metsästäjiä
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SEO 40 VUOTTA - ARPAJAISET
Voita vuoden bensat! Osallistu 15.11. mennessä:

www.seo.fi/arvontalomake

Vastaukset Parlamentin 
syyskaronkkaan:
1. c) 3632.  2. d) 60,4.  3. c) 
63,8.  4. b) FAME.  5. d) 16.  6. 
a) Lahdessa.  7. c) alkylaat-
tibensiini.  8. c) 150.  9. c) 
Nuorgamissa.  10. c) Tanska.

Wihurin Metro-tukku etenee suunnitellusti hankinta- ja logistiikka-
prosessien haltuunotossa. Uuden logistiikkakeskuksen operatiivisen 
toiminnan ylösajo käynnistyi kesällä ja on nyt kiivaimmillaan. Toimi-
tukset Vantaan Viinikkalasta Metro-pikatukkuihin ovat alkaneet, ja 
asiakastoimituksia pilotoidaan syys–lokakuussa. Vuoden loppuun men-
nessä keskus toimii täysin itsenäisesti koko arvoketjun osalta.

Logistiikkakeskuksen rakentaminen 
alkoi vuoden 2017 alussa, ja se luovu-
tettiin käyttöön tämän vuoden huhti-
kuussa. Rakentamisessa on noudatettu 
kansainvälisen LEED-sertifiointijärjes-
telmän vaatimuksia, joiden avulla py-
ritään vähentämään ympäristökuormi-
tusta. Rakennus on kooltaan noin 25 
000 neliötä, mikä vastaa ulkomitoiltaan 
kahta jalkapallokenttää. Kylmä- ja pa-
kastetilat ovat rakennuksen päädyissä 
ja lämmin varasto on keskellä. Toisessa 
kerroksessa on monitilatoimisto, jonne 
pääkonttori muutti Pitäjänmäestä. 

Uutta on myös demokeittiö, joka toi-
mii kohtauspaikkana tuotekehitysyh-
teistyölle, esittelyille, koulutuksille ja 
reseptiikalle. Loppuvuonna toimintansa 
aloittavan hevileikkaamon avulla pys-
tytään tarjoamaan uusia palveluratkai-
suja erittäin tärkeässä ja kilpaillussa 
tuoteryhmässä, tuoreissa hedelmissä 
ja vihanneksissa. Uusissa tiloissa toimii 
kaikille avoin ravintola Fajo, joka on 
saanut runsaasti kehuja lounasbuffasta 
sekä aamiais- ja välipalatarjonnasta.

Teksti: Sari Suomalainen

Wihurin Metro-tukun 
logistiikkakeskuksen
toiminta käynnistyy

Wihurin Metro-tukun logistiikka-
keskus toimii läpivirtausmallilla, 
jossa saapuvat ja lähtevät tavarat 
toimitetaan rakennuksen eri puo-
lilta. Läpivirtausmalli on joustava 
ja estää ruuhkautumista. Saapuvis-
sa on 19 kuormataskullista lastaus-
paikkaa ja lähtevissä 23. Varasto-
paikkoja on 33 000 kpl. 

Wihurin Metro-tukun hallinto- 
ja logistiikkarakennus toimii Kehä 
III:n varrella Vantaan Viinikkalassa, 
Suokallionkuja 2:ssa, josta on erin-
omaiset yhteydet pääväylille sekä 
lentokentälle ja satamiin.

Kuva: Riikka Sundqvist

Kuvat: Jefunne Gimpel
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Euroopan komission ener-
giapolitiikan osasto julkaisee 
viikottain polttonesteiden 
hintatiedot 28 EU-maasta. 
Hinnat ilmoitetaan verollisena 
ja verottomana. Tilastoista on 
saatavana myös vuodesta 2005 
alkava aikasarja.

Mukana ovat bensiini (”Eu-
ro-super 95”), diesel (”Auto-
motive gas oil”), lämmitysöljy 
(”Heating gas oil), ja raskaam-
mat lämmitysöljyt.

Hintatietojen vertailu pe-
rustuu ”tyypilliseen” hintaan, 
ja maiden välisiä hintaver-
tailuja tehtäessä on otettava 
huomioon hieman toisistaan 
poikkeavat tuotelaadut (esim. 
Euroopassa FAME on dieselissä 
yleistä), markkinoiden toimin-
ta ja rakenne. 

Esimerkiksi Suomessa bio-
komponenttien nopeutettu 
käyttöönotto ja bio-osuuden 

kaksoislaskenta nostavat eten-
kin dieselin vertailuhintoja. 
Samoin korkeat nimellishinnat 
ja suuret yritys- ja kanta-asia-
kasalennukset voivat johtaa 
harhaan.

EU:n julkaisemat hintatilas-
tot voi tarvittaessa löytää ha-
kusanoilla ”eu energy weekly 
oil bulletin” tai tilata sen suo-
raan sähköpostiinsa.

Polttoainehinnat
EU-maissa

Matkailijoita kiinnostaa tietää, paljonko polttoaine Euroopan Uni-
onin maissa maksaa. Tämä on helppo saada selville EU:n energia-
osaston julkaisemasta viikottaisesta hintajulkaisusta.

Matti Ylinen 40 vuotta yrittäjänä
YlinenPartners Oy 20 vuotta

Ylinen Partners Oy siirtyi vuokratiloista vuonna 2005 rakennettuun 
omaan toimisto- ja varastorakennukseen Kangasalan Lentolassa.

Ylinen Partners Oy on vuonna 
1998 perustettu auto- ja vapaa-
ajan tuotteisiin erikoistunut tuk-
ku- ja maahantuontiliike. 

- Toimimme valtakunnallisena 
kumppanina huoltamoille, mar-
keteille, autotarvikeliikkeille ja 
korjaamoille, pääomistaja Matti 
Ylinen kertoo.

Esso-kauppiaana 1978–1984 toi-
minut Matti Ylinen on pyörittänyt 
tarvikebisnestä vuodesta 1985 ni-
mellä Matti Ylinen Ky. Edustuksiin 
kuuluivat etenkin Pro-pesunes-
teet, Vuolan Auto ja Cloetta. Kun 
Vuolan Auto lopetti vuonna 1998, 
perustettiin Ylinen Partners Oy. 
Osakkaiksi tulivat Raimo Lehtinen 
ja muita tarvikealan edustajia.

Tarvikekaupan hyvät vuodet oli-
vat Ylisen mukaan juuri 1980-lu-
vulla ja 1990-luvun alussa. Lama 
vaikutti pienellä viiveellä, ja sen 
jälkeen suuret muutokset tarvi-
kekauppaan tulivat öljy-yhtiöiden 
fuusioiden ja konseptien takia. 
Tuotehallinnan ratkaisuilla, kuten 
CatManilla oli vaikutusta tarvik-
keiden jakelukanaviin asti.

- Itsenäiset kauppiaat toki saivat 
päättää itse valikoimistaan ja hei-
dän ansiostaan kilpailu säilyi. Yh-
teistyö omistajakauppiaiden kans-
sa oli helpompaa, Ylinen tuumii.

Huoltoasema-alan muutoksista 
Matti Ylisellä on muistissa hyvin 
40-vuotisen uran kriittiset trendit:

- Miehitettyjen asemien määrä 
alkoi vähentyä 1990-luvulla kyl-
mien pisteiden määrän kasvaessa. 
Autotarvikkeiden myyntiä siirtyi 
paljon marketteihin, ja samalla 
huoltoasemaketjuissa kahvilatoi-
minta laajeni, alan konkari luet-
telee.

Konseptit vaikuttivat 
jakelukanaviin

Myymälöitä konseptoitiin elin-
tarvikepuolelle. Huolto- ja tarvi-
kepaikkojen määrä väheni. Kun 
Vuolan Auto lopetti 1998, Ylinen 
Partners Oy samalla vahvisti toi-
mintapohjaansa.

Yhteistyömuotona Keskon auto-
tarvikkeiden kanssa oli edustajapal-
velujen tarjoaminen. Ylinen Part-
ners Oy toi itse edelleen tunnettuja 
tuotteita, kuten Pro-pesunesteet, 
M-filter, CRC ja Champion sulat.

Kun Nesteen Pikoilin omistus 
siirtyi kokonaan Ruokakeskolle 
vuoden 2005 jälkeen, Kesko alkoi 
hoitaa toimitusketjua itse.

Matti Ylinen on pohtinut kau-
pankäynnin muotojen vaikutusta 
omaan toimintaan:

- Toimimme edelleen edustaja-
voimin, vaikka kaupankäyntiä käy-
dään paljon sähköisissä järjestel-
missä. Meidän kannaltamme on 
myönteistä, että niin monet yrittä-
jät arvostavat vielä henkilökohtais-
ta palvelua.

Ylinen Partners Oy on tuttu kumppani huoltoasemaketjujen kaup-
piastapahtumissa. Kuvassa Matti Ylinen SEO-kauppiaspäivien myyn-
tinäyttelyssä Laukaan Peurungassa syksyllä 2015.
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Se ainoa 
oikea...

Valtatie 66 oli yksi alkuperäisiä 
liittovaltion valtateitä, joka kulki 
alun pitäen Chicagosta, Illinoisista 
Missourin, Kansasin, Oklahoman, Te-
xasin, New Mexicon ja Arizonan läpi 
päättyen Santa Monican hiekkaran-
noille Kaliforniaan. Reitin kokonais-
pituus oli 2 347 mailia (3 755 km).

Route 66 lakkautettiin virallisesti 
vuonna 1985, koska Interstate High-
way System oli korvannut sen. Ties-
tä löytyy vielä osia nimellä Historic 
Route 66.

Matkalla mantereen halki ovat nä-
kyvissä vielä vanhat kunnon huolto-
asemat, joista osa museoitu ja osa 
jatkaa vielä toimintaansa. Liikenne-
verkon muutokset vaikuttivat huol-
toasemiin myös autoilun emomaassa.

Kuvissa Standard Oil (Esso) museo-
asema, Autot -elokuvan (Cars) mal-
lina ollut huoltoasema, vanha säiliö-
auto ja -vankkurit sekä hiljentynyttä 
kylän raittia (Mustang-asema).

Kuvat: Tero Riuttamäki. 
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SEO Energiaa -lehden osoitteenmuutokset: SEO, Viipurintie 11, 15150 Lahti tai office@seo.fi

SBL nimesi: Rovaniemen SEO-kauppias Rauno Kemppe on

Vuoden Bensiinikauppias
Alkuperäinen, vuonna 
1997 aloittanut SEO-
kauppias Rauno Kemppe 
palkittiin vuoden 2018 
Vuoden Bensiinikauppi-
aana toimialajärjestön 
SBL:n liittokokouksessa 
Ähtärissä kesäkuussa.

Tunnustuksen kriteeristö on 
tunnetusti tiukka, ja Rauno 
Kempen valintaan vaikuttivat 
erityisesti vahva uudistumi-
nen - eli luontainen SEO:n ar-
vojen mukainen toiminta.

Huoltoasema sijaitsee Rova-
niemi-Kittilä -välisen ns. län-
sipuolen tien ja Pelloon vievän 
tien risteyksessä. Paikallisille 
Sinetän kylän asukkaille pal-
velut ovat tärkeitä, mutta tu-
ristit ovat silti asiakaskunnan 
enemmistönä.

Jatkuvaa uudistamista
Vauhtivesi R. Kemppe Ky  laa-

jensi 2014 sekä korjaamoa että 
kahvilaa. Niin paikalliset asiak-
kaat kuin matkailijat ovat löytä-
neet molemmat palvelut.

Korjaamo on Autoasi-ketjus-
sa, eli kaikki automerkit osa-
taan huoltaa - autonasentajia 
on kolme, joista kaksi omasta 
perheestä.

Kahvilan lisäkonseptiksi va-
littiin yrittäjän kannalta mut-
katon ScanBurger-pikaruoka. 
Kaikkiaan kahvila työllistää 
viisi henkeä.

Tilojen laajennukselle on 
ollut myös käyttöä, sillä kah-
vilassa on järjestetty karaoke-
iltoja ja tansseja, piha-alueel-
la jopa juhannustansseja. An-
niskeluoikeudet on hankittu, 
sillä on paikallista kysyntää ja 
Sinetän ympäristössä matkai-
luala tarvitsee monipuolista 
tarjontaa.

Vuoden Bensiinikauppiasta 
haastateltiin elokuun alussa 

Radio Suomen Päivässä mui-
den huoltoasema-asioiden 
lomassa. Rauno Kemppe va-
kuutti monipuolisten palvelu-
jen ja moniosaamisen olevan 
pienyritysten ja myös huolto-
asemien menestyksen takana.

FB-ryhmä noteerasi
Facebook-sivustolla ”Met 

puhuma hoon päältä” referoi 
palkintouutista seuraavasti:

Sinetästä löytyy Vuojen pen-
siinikauppias -tittelin saanu 
yrittäjä Kempen Rauno.

Raunon asema on sen verran 
täyven palvelun talo, ettei ole 
liijoteltua laittaa tanssiken-
gät jalkhaan, ko tulet autoa 
tankkaahmaan :)

”Vuojen pensiinikauppihaan 
valittee vuosithain Suomen 
pensiinikauppihaitten ja Lii-
kennepalvelualojen Liitto SBL 
ry:n hallitus. Palkinto luovu-
tethiin Kempele Ähtärissä lau-
vantaina.”

Met puhuma hoon päältä 
sivu onnittellee Raunoa, lap-
pilaista yrittäijjää ja työlis-
täijjää, tästä tunnustuksesta. 
Toivotamma yrittäjälle myö-
tätuulta tulehviin vuoshiin :)

Rauno Kemppe SBL:n liittoko-
kouksessa Ähtärissä.
Kuva Irmeli Jokilampi

SEO-Sinetässä heinäkuussa järjestettiin tavallaan ”triplajuhlat” - Vuoden 
Bensiinikauppias Rauno Kemppe on toiminut yrittäjänä 30 vuotta ja ase-
malla oli SEO 40 vuotta -tapahtuma, joka houkutteli pihan täyteen niin 
paikallista kuin kauempaa tullutta väkeä.

Kuva Marja-Liisa Heikkilä

Kuva Hanne Heikkilä

Kuva Hanne Heikkilä


