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JUHLAT JATKUVAT!

SEO 40 v -juhlavuosi jatkuu, kesän ku-
luessa paikalliset SEO-kauppiaat järjes-
tävät toinen toistaan hienompia tapah-
tumia. Varmista tarkempi juhlapäivä 
kauppiaan paikallisesta ilmoittelusta 
tai facebook-sivulta lähempänä tapah-
tumaa.

SEO 40 TARINAA

Vuodesta 1978 toiminut SEO tarjoaa 
asiakkailleen ja kumppaneilleen katsa-
uksen SEO:n syntyhistoriaan, toiminnan 
kehittymiseen ja suomalaisten yrittäji-
en harjoittamaan polttoainekauppaan. 
Tarinoita julkaistaan viikoittain, ensim-
mäinen oli viikolla 8, viimeinen tulee 
viikolla 47. Kaikki tarinat voitte lukea 
SEO:n nettisivuilta www.seo.fi/40-tari-
naa.

MUISTA OSALLISTUA ARVONTAAN!

Täytetty arvontalipuke osallistuu SEO:n 
valtakunnalliseen arvontaan, jossa pal-
kintona on 1.000 litraa polttoainetta. 
Arvonta suoritetaan marraskuussa 2018.

Osallistuminen sujuu helposti SEO:n 
verkkosivujen kautta:
www.seo.fi/arvontalipuke
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Toimitusjohtajan road tripillä olen vieraillut tähän mennes-
sä jo 97:llä eri SEO:n jakeluasemalla ympäri Suomea - olen 
siis melkein puolessa välissä matkaa. Matkallani olen ilok-
seni havainnut, että monella asemallamme palveluiden ja 
tuotteiden palveluvalikoima on entisestään monipuolistunut 
ja uudistunut. Tämä on myös välttämätöntä uusiutumista, 
koska kuluttajat eli polttoaineen ostajat ovat nykyään entis-
tä vaativampia tarvitsemiensa palveluiden ja niiden laadun 
suhteen.

SEO:n konttorilla ollaan kovaa vauhtia uudistamassa työta-
poja sekä kaiken kattavaa toiminnanohjausjärjestelmää. 
Lisäksi kuluttajille suunnattu applikaatio on työn alla. Ta-
voitteenamme on yksinkertaisesti pystyä palvelemaan SEO-
kauppiaita ja heidän asiakkaitaan entistä joustavammin ja 
paremmin!

Myös henkilökuntamme uudistuu. Uutena aluepäällikkönä 
toimii 15.5.2018 alkaen Tuomas Puronen, jonka henkilökuvaa 
esitellään tarkemmin tässä lehdessä. Aiemmin aluepäällik-
könä toiminut Juha Tikka puolestaan nimitettiin SEO:n kent-
täpäälliköksi 1.3.2018 alkaen. Pitkäaikainen kenttäpäällik-
kömme Tero Riuttamäki jatkaa SEO:n palveluksessa entisin 
yhteystiedoin asiantuntijatehtävissä, mutta hänen pääasi-
allinen työnsä on tytäryhtiöidemme toimitusjohtajana. Nä-
mäkin uudistukset tuovat tulleessaan entistä enemmän käsiä 
ja jalkoja kenttätyöhön SEO kauppiaiden avuksi sekä uusien 
kauppiaiden hankkimiseksi SEO verkostoon.

Uusiutuva on yksi SEO:n neljästä pääarvosta. Edellä esitetty
osoittaa, että myös käytännössä toimimme arvojemme mu-
kaisesti.

Hyvää kesää!

Arto Viljanen
toimitusjohtaja

Pääkirjoitus

SEO uusiutuu monella tavalla
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SEO-juhlavuoden tapahtumia järjestetään tänä vuonna yli 40 
paikkakunnalla. Monen SEO-kauppiaan omia juhlan aiheita on 
yhdistetty useilla paikkakunnilla.

Ylhäältä: arpajaisia Isojoella, markkinameininkiä Pornaisissa 
ja Vetelissä, tapahtumateltta Rasivaaralla ja Vapunpäivän 
viettoa yhteistyössä maatalousnaisten kanssa Lehmäjoella.

SEO:n juhlavuoden ta-
pahtumiin kuuluu Hattu-
lassa 25.5. järjestettävä 
golfkisa, johon on kut-
suttu SEO-kauppiaita ja 
yhteistyökumppaneita.

SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljanen edusti SEO:a touk-
okuun alussa  Lahden urheiluseurojen Seuraforumissa. 
Kuvassa SEO:n toimitusjohtaja Arto Viljanen ja Olympia-
komitean toimitusjohtaja Mikko Salonen.
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Pyhäsalmen Auto- ja Traktorihuolto Oy 30 vuotta 

Uusi polvi yrityksen ohjaksiin

Pyhäsalmen huoltoaseman pihapii-
rissä olivat mukana Veljekset Heis-
kanen maatilakuormaajalla, Valtra 
uusimmalla A-mallilla, ja O.K.Auto 
Oy koeajatti Toyota Hiluxia.

Myymälän korjaamo- ja rautakauppatiskin takana Eero, Jari ja Niko 
Humaloja. Oikeanpuoleisessa kuvassa Woodtecin polttomoottorilla 
varustetun klapikoneen esittely - halkaisuvoima 30 tonnia!

Makkaratarjoilu veti pihan täyteen heti aamusta. Ruokatunnin ai-
kaan kävijöitä tuskin olisi enemmän mahtunut. SEO-teltta oli paikalla 
osuuskunnan 40-v juhlavuoden tekstein.

Humalojan perhe osti vuonna 1988 myynnissä olleen Hank-
kijan huoltoasemakiinteistön ja ryhtyi harjoittamaan heti 
alussa varsin laajaa huoltoasematoimintaa, joten perheyri-
tyksellä tulee täyteen 30 vuoden toiminta tänä vuonna.

Toimialaan ovat kuuluneet 
auto- ja maatalouskonemyyn-
ti, huoltokorjaamon toiminta, 
kahvila sekä tarvike- ja varaosa-
kauppa. Yrittäjäpolven vaihdos-
kin on hallinnassa – perheyritys 
on asiantuntijoiden opastuksella 
siirtymässä syksyllä Niko ja Jari 
Humalojan luotsattavaksi.

Nuorin veljeksistä asuu hänkin 
Oulussa opiskelujen parissa ja on 
monena kesänä ollut tärkeä kii-
reapu ja lomien tuuraaja. Miska 
Humaloja pelaa jääkiekkoa kol-
matta kautta Oulun Kärpissä.

- Oulun Kärppien jääkiekon 
Suomen mestaruus ja samalla 
velipoika-Miskan kultamitali on 
ollut Pyhäjärvellä iloinen kes-
kustelunaihe, Niko Humaloja 
kiittelee.

Humalojan perhe on innok-
kaasti seurannut lähes kaikki 
kotipelit paikanpäällä ja pudo-
tuspeleissä kuljettiin Suomea 
ristiinrastiin.

- Pleijarit oli aika raskasta aikaa 
kun tultiin kolmen tunnin yöunilla 
Tampereen finaalipelien jälkeen 
töihin ja siitä taas Ouluun.

Jännitys palkittiin ja ”poika” 
saatiin takaisin sinne minne se 
kuuluukin eli kotiin Pohjois-Suo-
meen. Nikolla on jo suunnitteilla 
seuraavat juhlat SEOlla.

- Kultamitalikahvit on ilman 
muuta tarjottava asiakkaille, 
kunhan mestaruuspokaali saa-
daan SEO:lle kaikkien nähtäville.

Hyvät neuvot
kannattaa kysyä

Eero Humaloja valmisteli 
huolella sukupolvenvaihdosta 
yhteistyössä tili- ja veroasian-
tuntijoiden kanssa. Aktiivinen 
suunnittelu käynnistyi noin viisi 
vuotta sitten.

Silti liikkeen omaisuuden ja 
toiminnan luovutus seuraajille 
yllätti ja vaati tarkkuutta.
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- Kuvittelin ensin, että omassa 
perheessä tehty järjestely olisi 
suorempi, mutta yritystä ja sen 
osakkeita ei voikaan noin vain 
antaa lapsille. Vältimme kuiten-
kin veroansat, kun määrittelim-
me asiantuntijan avulla yrityksen 
hinnan, ja tämän jälkeen voitiin 
laskea sopiva aikataulu osake-
kaupoille, Eero Humaloja kertoo.

- Vaihdoksen suunnittelu hy-
vissä ajoin on tarpeen etenkin 
silloin, jos perilliset eivät ole 
vielä osakkaina. Verotuksessa 
myös omistuksen määräajoilla 
on ratkaiseva merkitys.

Huoltoaseman monet sidos-
ryhmäsuhteet ja suuri määrä 
käytännön vastuita on siirrettä-
vä uudelle johdolle. Tämä olisi-
kin mahdoton urakka lyhyessä 
ajassa. Vaihdoksesta on puhuttu 
pitemmän aikaa, joten jatka-
jatkin ovat jo vuosia osallistu-
neet yrityksen toimintaan. Niko 
Humalojalla on takanaan jopa 
yliopisto-opintoja, mutta veri 
veti liiketoiminnan pariin. Opis-
keluaikojen illat ja viikonloput 
mukaan lukien työvuosia yrityk-
sessä on toistakymmentä.

Asiakasuskollisuus ja
henkilökunta

- Vaihdoksella tuskin on suurta 
vaikutusta, eihän tällaisessa ym-
päristössä mitään voi muuttaa! 
Paikallishuoltoasemalla on omat 
asiakkaansa, jotka tämän ovat 
muokanneet, 1980-luvulta alkaen 
pyhäsalmisia ja pyhäjärvisiä pal-
vellut Eero Humaloja tunnustaa.

- Tärkeimmät asiakkaamme 
ovat maanviljelijöitä, autoili-
joita ja urakoitsijoita, joiden 
ehdoilla huoltotoimintaa, kuten 
Valtran korjauksia ja varaosien 
saatavuutta on kehitetty.

Vuodesta 1995 Pyhäsalmen 
Auto- ja Traktorihuolto Oy on 
toiminut IKH-rautakauppaket-
jussa ja Koivunen Oy:n tuodessa 
Fixus-ketjun markkinoille Huma-
lojat lähtivät mukaan vuonna 
1998 monimerkkikorjaamolla, 
kun varaosaliike lopetti paikka-
kunnalla. Yrittäjät ovat nähneet, 
että juuri asiakkaat ja heidän 
toiveidensa kuunteleminen pitää 
liiketoiminnan pinnalla. Uusim-
pana palveluna huoltoaseman 
yhteydessä on kevyttä kalustoa 
varten omana yrityksenään Py-
häjärven Autokatsastus Oy.

- Asiakasuskollisuudesta kertoo 
sekin, että vaihtaessamme kuusi 
vuotta sitten SEO-lipun salkoon 
asiakkaat pysyivät ja heidän 
määränsä on jopa lisääntynyt. 
Ei me voitu mitään konseptia ot-
taa, kukas niistä asiakkaista olisi 
huolehtinut, Eero Humaloja pe-
rustelee. Sopimus polttoaineiden 
toimittamisesta huoltoasemalle 
ja polttoöljyasiakkaille tehtiin 
SEO:n kanssa vuonna 2012. Hu-
maloja on ollut tyytyväinen yh-
teistyöhön SEO:n kanssa.

- Mikä parasta, henkilökun-
ta on ollut hyvin juonessa mu-
kana. Myymäläkahvilassa Arja 
Aaltokoski, Päivi Rajaniemi ja 
Taija Komu tuntevat asiakkaat ja 
osaavat auttaa ongelmissa.

- Pesosen Veikko on ollut asen-
tajana talossa yhtä kauan kuin mi-
näkin, ja Martti Toivanen yli kym-
menen vuotta. Valtra-huollon Jere 
Ohenoja on ollut yli kuusi vuotta, 
ja Ari Roivas kolme vuotta.

Eero Humalojalla on koke-
musta asiakaspalvelusta ja rek-
rytoinnista 1980-luvulta alkaen, 
jolloin hän toimi Hankkijan Unio-
nilla esimiehenä ennen liike-
paikan ostamista vuonna 1988. 
Nykyään he ovat noin 5 500 asuk-
kaan paikkakunnalla ainoa oikea 
huoltoasema, rautakauppa ja 
korjaamo.

Juhlat vetävät
puoleensa

Pyhäjärven (1993-1995 nimi 
oli Pyhäsalmi) kaupunkilaiset oli-
vatkin liikkeellä SEO:n suuntaan 
perjantaina 13. huhtikuuta, sil-
lä Humalojan perheyritys vietti 
30-vuotisjuhlavuottaan. SEO-kaup-

Taisto ja Tanja Haapapuro olivat 
tulleet kakkukahveille Rannanky-
lältä ja vahvistavat, että palve-
lut ja valikoima ovat kohdallaan. 
”Kaiken tarvittavan täältä saa, 
nyt tulimme hakemaan öljynsuo-
datinta traktoriin ja ostamme 
samalla työkäsineet.”

Niilo Heinonen (s. 1932) oli mu-
kana kaivamassa huoltoaseman 
säiliöitä maahan vuonna 1961, 
jolloin tien varressa oli Gulfin 
kyltti. Työvälineenä oli uusi te-
lakaivuri, Allis-Chalmers. ”Muis-
tan, kun säiliöt laitettiin kiila-
pulteilla kiinni kallioon, mutta 
sitten tulikin kovat vesisateet ja 
ne nousivat ylös.”

Täytekakkukahvien tarjoiluvuo-
rossa Päivi Rajaniemi.

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

piaiden tapahtumia niin omien 
kuin osuuskunnan juhlimisen mer-
keissä järjestetään tänä vuonna 
kaikkiaan yli 40 paikkakunnalla. 
Niko Humaloja tietää kokemukses-
ta, mikä ihmisiä liikuttaa:

- Nämä meidän tapahtumat ovat 
vetäneet aina hyvin porukkaa. Pai-
kalle saadaan paljon asiakkaita ja 
yleisöä, sillä makkara ja täytekak-
kukahvit on aina hyvä vetonaula.
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Kasper Båge ja Kari Karhumäki
SEO:n hallitukseen

SEO:lla vuosikokous 27.4.
Toiminta vakaalla pohjalla

SEO:n Vuosikokouksessa va-
litaan osuuskunnan hallituksen 
jäsenet erovuoroisten tilalle. 
SEO:n hallituksen jäsen valitaan 
kolmivuotiskaudelle, ja vuosiksi 
2018-2021 valituiksi tulivat Jan 
Väliheikki (Ala-temmes) ja uusi-
na jäseninä Kasper Båge (Nauvo) 
ja helsinkiläinen Kari Karhumäki 
(asemat: Halli ja Mänttä). Hal-
lituksen järjestäytymiskokouk-
sessa puheenjohtajaksi valittiin 
edelleen Jan Väliheikki, jolle al-
koi seitsemäs vuosi hallituksessa 
ja kuudes kausi puheenjohtaja-
na. Varapuheenjohtajana jatkaa 
vaajakoskelainen Mikko Marttila 
(asemat: Toivakka, Haapamäki, 
Tervakoski ja Suodenniemi).

SEO:n uusi hallituksen jäsen Kari 
Karhumäki on Veljekset Karhu-
mäki Oy:n toimitusjohtaja. Kuva 
marraskuulta 2016.

SEO:n hallituksessa jatkavat 
Väliheikin lisäksi jo 20 vuotta 
SEO-kauppiaana toiminut Pekka 
Kanasuo (Koski TL), Mikko Mart-
tila (Vaajakoski), Matthias Fried 
(Säynätsalo) ja vuonna 1999 
SEO:oon siirtyneen LP Autohuol-
to Oy:n toisen polven vetäjä 
Mika Mäki (Pello).

SEO:n hallitustyöskentely on 
uusi alue sekä Bågelle että Kar-
humäelle. Molemmilla on vank-
ka kokemus liiketoiminnasta ja 
perheyhtiöillä pitkä tausta polt-
toainekaupasta. Nauvon huolto-
asema perustettiin 1959 ja Bå-
gen perhe on pitänyt sitä yli 30 
vuotta. Kaj Båge Ab siirtyi Essos-
ta SEO-verkostoon 2007. Kasper 
Båge kertoo omia mietteitään ja 
lisää Nauvon huoltoasemasta tä-
män lehden takasivulla.

Kauppias on omalla
tontillaan kuningas

Veljekset Karhumäki Oy:n 
bensiinikaupan historia kulki 
käsi kädessä lentokoneiden ra-
kentamisen ja ilmailun kanssa 
1920-luvulta alkaen. Ilmailutoi-
minnan siirryttyä sotien jälkeen 
Jyväskylän Keljosta Kuoreveden 
Halliin myös ajoneuvojen poltto-
aineiden ja muiden öljytuottei-
den kysyntä kasvoi ja huoltoase-
ma perustettiin.

Aluksi toimittiin Esson lait-
teilla, mutta 1978 investoitiin 
omat säiliöt. Polttoainetoimit-
taja vaihtui, kun TB:lle vuokra-
tuissa tiloissa toimintaa pyöritti 
1978-1993 Valmetin (nyk. Patria) 
henkilökunnan kerhon omistama 
yhtiö Vaker-Oil.

Vuonna 1993 Karhumäet siir-
tyivät harjoittamaan huoltoase-
matoimintaa omaan lukuunsa ja 
valitsivat kumppanikseen SEO:n.

Uudella hallituksen jäsenellä 
Kari Karhumäellä on taustalla 
kaupallista osaamista, rahoi-
tuksen, kansantaloustieteen ja 
it-alan koulutus sekä kokemusta 
pankkimaailmasta ja yritystoi-
minnasta. Nämä yhdessä antavat 
eväät myös yrittäjäosuuskunnan 
toiminnan kehittämiseen.

- Kauppias on omalla tontil-
laan kuningas, mutta kyllä hän-
kin voi tukeutua osuuskunnan 
hallitukseen ja hallintoon, jos 
isoja linjoja suunnitellaan, Kari 
Karhumäki toteaa kauppiaiden 
omistuksesta ja ohjauksesta, 
jota SEO:ssa perinteisesti on 
ollut lähinnä tekniikassa ja ym-
päristöasioissa. Toisaalta, Kar-
humäki ei sulje pois kauppiaiden 
yhteistyötä.

- Jollakin yhteisellä sapluu-
nalla markkinointia voidaan har-
joittaa, ja silloin pitää katsoa, 
miten se kustannustehokkaasti 
onnistuu osuuskunnan resursseja 
ja kauppiaiden omaa osaamista 
viisaasti hyödyntämällä. Onhan 
liiketunnusten ylläpitokin yhtei-
nen projekti.

SEO on tehokas
ja kustannustehokas

Organisaation vahvuus on Kar-
humäen mielestä olla sopivan 
kompakti, operatiivisesti teho-
kas ja myös kustannustehokas.

Osuuskunnan henkeä hän ku-
vaa varsin hyväksi, ja ”hyvällä 
fiiliksellä” mennään eteenpäin.

- Polttoainekaupan pieniä kat-
teita ei pidä syödä pois, vaan 
polttoainetta on jatkossakin 
tarjottava niin kilpailukykyiseen 
hintaan kuin mahdollista. Kun ei 
ole ylimääräisiä kuluja, kauppi-
as luottaa siihen, että saa aina 
parhaan mahdollisen hinnan, 
Karhumäki painottaa SEO:n pe-
rusajatusta.

- Meillä on myös hyvät valmi-
udet kehittää omaa perinteistä 
tuotevalikoimaa. Ei ole meidän 
tehtävämme tuomita yhtä tai 
toista käyttövoimaratkaisua, 
vaan miettiä, miten tarjontam-
me parhaiten kohtaa markkinat. 
Esimerkiksi polttoöljytalouksia 
voimme kannustaa säilyttämään 
energiatehokkaat kattilat ja ot-
tamaan esimerkiksi ilmalämpöä 
tai muita energiatehokkaita rat-
kaisuja sitä täydentämään.

Helsingissä asuva Kari Karhu-
mäki pendelöi lähes vuorovii-
koin Halliin, mutta tukikohdan 

kohentaminen kotiseudulla on 
työn alla. Liikkumista on paljon, 
ja ajatukset askaroivat uusien 
liikkumisvaihtoehtojen parissa, 
kuten eri teknologioiden mah-
dollistamissa MaaS-ratkaisuissa. 
Silti mennään pitkään perintei-
sillä polttoaineilla, vaikka suu-
rempi osa polttonesteistä onkin 
uusiutuvaa lähitulevaisuudessa.

- Kauppiaiden on tarkalla sil-
mällä seurattava, mihin ollaan 
menossa, että varmistetaan oma 
ansaintamahdollisuus. Näyttää 
siltä, että valtavirta suuntautuu 
poliittisen ohjauksen perusteella 
lisäämään sähköautojen lataus-
pisteitä.

- Hybridit ovat tänään romutus-
palkkioiden ansiosta ykkösvalinto-
ja, mutta sehän tarkoittaa, että 
huoltoasemillakin on silti käytä-
vä, Karhumäki pohtii ja muistut-
taa, että uusin akkuteknologia, 
biopolttonesteet, biokaasu ja 
polttokennotkin kehittyvät.

SEO on toiminut vuodesta 
1978 lähtien yksityisten ben-
siinikauppiaiden omistamana 
ja hallitsemana polttoaineiden 
hankinta- ja jakeluyhteisönä. 
Osuuskuntamuotoisen toimin-
nan keskeinen periaate on 
ollut kauppiaiden itsenäinen 
päätäntävalta jakelussa, hin-
noittelussa ja non-fuel -tuot-
teiden valinnassa.

SEO:n polttoaineiden myyn-
tivolyymi oli vuonna 2017 noin 
128,5 milj. litraa. Vuoden 2017 
lopussa SEO-verkostoon kuului 
212 asemaa, kun vuotta aiem-
min asemia oli 199. SEO:n 
vuoden 2017 tulos ennen tilin-
päätössiirtoja ja veroja oli 295 
teur voitollinen. Osuuskun-
nan toimintatavan mukaisesti 
vuosihyvityksiä on maksettu 

SEO-verkoston uusimpiin asemiin kuuluu Rovaniemen ja 
Sodankylän ”Puolivälin krouvi”, Käyrämön Keidas.

kauppiaille kaikkina vuosina, 
mikä on osoitus SEO:n toimin-
nan taloudellisesta vakaud-
esta.

SEO:n toimintakertomuk-
sessa todetaan markkinatilan-
teesta, että polttonesteiden 
kysyntä on ollut aleneva ben-
siineissä ja kasvava dieselöljy-
issä. Polttoöljyn osalta kysyntä 
on ollut tasaista. Liikennepolt-
tonesteiden jakeluverkosto ke-
hittyy lähinnä yhdyskunta- ja 
tierakentamisen perusteella. 
Automaattiasemien ja raskaan 
kaluston tankkauspisteiden 
kautta jaetaan yhä suurempi 
osa polttoaineita verrattuna 
miehitetyn verkoston asemiin. 
Öljy-yhtiöiden operoimien au-
tomaattiasemien epäterve hin-
takilpailu on jatkunut.



SEO Energiaa 2/2018 sivu 7

Huoltoasemat ja yrittäjät 2017

SEO kasvoi eniten
SEO-verkoston määrällinen ja 

laadullinen kehitys on 2010-lu-
vulla edennyt hienosti. Koko 
verkoston asemien lukumäärä 
on noussut jo 214:een (tilanne 
14.5.2018). Omistajakauppiaiden 
muodostamassa verkostossatoi-
mii yli 150 yrittäjää. SEO:nlla 
on kiistattomia vahvuuksia, joita 
muut ketjut eivät kykene saavut-
tamaan - yrittäjien omistama, 
itsenäinen, paikallinen ja uusiu-
tuva, eli yksinkertaisesti: kauppi-
aiden omissa käsissä oleva yhtiö.

Osuuskunta on osoittautu-
nut kestäväksi yritystoiminnan 
yhteistyömuodoksi. Niinpä SEO 
on Suomen vanhin jatkuvasti 
samoilla omistajilla oleva öljy-
yhtiö. Alkuperäinen polttoneste-
kauppaa harjoittava ja maamme 
merkittävin yrittäjäosuuskunta 
ei ole vaihtanut omistajaa, sen 
sijaan kaikki muut yhtiöt ovat 
olleet omistusjärjestelyjen koh-
teena viimeisen parin kymmenen 
vuoden aikana.

Vuoden 2017 lopun tilanteen 
ja tilastojen perusteella voi-
daan todeta muun muassa, että 
SEO:lla on enemmän asemia kuin 

Shellillä, enemmän miehitettyjä 
asemia kuin St1:llä, enemmän 
yrittäjiä kuin Teboililla, enem-
män omistajakauppiaita kuin 
Nesteellä ja enemmän polttoöl-
jyn myyntiä kuin ABC:llä.

Kukin verkosto toimii taval-
laan, mutta kun toimintata-
van tunnuspiirteenä on ketjun 
konsepti, yhdenmuotoisuus ja 
persoonattomuus, SEO:n ja SEO-
kauppiaiden tehtävä on helppo 
- tarjota vaihtoehto valtavirral-
le ja tuoda yksilölliset yrittäji-
en palvelut markkinoille. SEO:n 
tärkein ominaisuus on aina ollut, 
että yrittäjät saavat tehdä omas-
ta asemastaan juuri sellaisen 
kuin paikalliset olosuhteet edel-
lyttävät. Ehkä tästä syystä SEO-
kauppiaat menestyvät sielläkin, 
missä pelkkää markkinaosuutta 
mittaavat isommat ketjut ovat 
lopettaneet toimintansa.

SEO-kauppiaita on kiittämi-
nen, että turisteilla on palvelu-
pisteitä niin monilla matkailulle 
tärkeillä alueilla. SEO:n alkuvuo-
desta saama avainlippumerkki 
suomalaisesta palvelusta on täs-
tä konkreettinen osoitus.

Polttonestekaupan markkinaosuuksiin kiinnitetään huomiota eri-
laisissa vertailuissa ja tiedotusvälineissä enemmän kuin verkoston 
rakenteeseen ja palveluihin. Kuitenkin hinnoittelun siirtyminen 
kaikessa hiljaisuudessa öljy-yhtiöiden käsiin on koko huoltoasema-
toimialan kannalta keskeistä. Tilastoissa näkyvät huonosti sellaiset 
järjestelyt, joiden tuloksena öljy-yhtiö hallitsee myös omistaja-
kauppiaan mittarikenttää. SEO on kulkenut vastavirtaan - omista-
jakauppiaiden määrä on kaasvanut ja miehitettyjen asemien suh-
teellinen osuus on noussut. Kuva perustuu asiantuntija-arvioihin eri 
verkostojen rakenteesta.

Yrittäjä Markku Kasurinen menehtyi alkuvuodesta 
2018 nopeasti edenneeseen sairauteen Kuusankos-
kella. Markun läheisiin kuuluivat Pirjo-vaimon lisäksi 
kaksi aikuista tytärtä perheineen.

Huoltoasematoiminnan Markku Kasurisen yritys 
aloitti 1980-luvun puolivälissä. Oman kiinteistöyhtiön 
avulla toimintaa laajennettiin vähitellen yhä enemmän 
autoalan yritysten palvelutarjontaan. Yhdessä kuuden 
muun yrityksen kanssa muodostunut autotalo oli ai-
kaansa edellä tarjotessaan asiakkaille ja yrityksille kat-
tavan palvelukokonaisuuden.

Polttoainekaupassa Markku Kasurinen tuli tunnetuksi 
osaavana ja laajan taustatiedon hankkineena kauppiaana. 
Huoltoasemat, liike- ja asuinkiinteistöt, polttonestejake-
lu ja säiliöautot olivat hänen tutuinta työympäristöään. 
Liikepaikat sijaitsivat Kuusankoskella ja Jaalassa.

Vuonna 1991 yritys siirtyi SEO-verkostoon. Markku 
oli jäsenenä osuuskunnan ja sen tytäryhtiöiden halli-
tuksissa vuosina 1998-2012, siitä SEO:n hallituksen 
puheenjohtajana vuosina 2005-2012. Osuuskunnassa 
päätettiin tuolloin tärkeistä kehittämisasioista, toimin-
tatapojen uudistuksista ja toiminnan laajentamisesta. 
Luottamustoimiin kuului myös edustaa SEO-kauppi-
aita bensiinikauppiasliiton SBL:n hallituksessa vuosina 
2003-2013.

Kauppiasystävät ja osuuskunnan henkilökunta 
muistavat Markun ystävällisenä ja rauhallisena, asioi-
hin perehtyneen kauppiaana ja hyvänä johtajana, jolle 
yhteisten tavoitteiden kaikinpuolinen edistäminen oli 
keskeistä. Kokouksissa, kauppiastapahtumissa ja yh-
teistyössä muiden ketjujen kanssa Markku nautti kun-
nioitusta niin kollegojen kuin kilpailijoiden parissa.

Markun muistoa kunnioittaen ja ystävää kaivaten

Suomalainen Energiaosuuskunta SEO
Hallitus ja henkilökunta

Markku Kasurinen

6.8.1949-14.2.2018

In memoriam
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Suomalainen Energiaosuuskunta SEO julkaisee vuoden 
2018 kuluessa 40 tarinaa SEO:n vuosikymmeniltä suo-
malaisen polttoainekaupan toiminnassa. Tarinat on 
julkaistu kerran viikossa 23.2.2018 alkaen osoitteessa 
www.seo.fi/40-tarinaa ja päättyen SEO:n 40-vuotisjuh-
laan 17.11.2018.

Kun SEO sai oman polttoaineiden osto-oikeuden 
Nesteeltä, toiminta helpottui. Euroopan integraa-
tion aikaansaaman markkinoiden avautumisen jäl-
keen SEO osti polttoaineensa suoraan jalostamol-
ta, mikä aiheutti myrskyä markkinoilla.

SEO:n toiminnan toinen 
vuosikymmen oli vauhdikasta 
aikaa. Ensimmäiset kymme-
nen vuotta kului perusverkos-
ton rakentamisessa, mutta 
nyt oli jo vauhti päällä. Polt-
toaineiden maahantuonti va-
pautui vuonna 1991, ja saman 
vuoden alusta SEO sai itsenäi-
sen osto-oikeuden polttoai-
neisiinsa.

SEO osti polttoaineensa 
Nesteeltä. Hinta oli sama 
kuin muillekin ketjuille, mut-
ta silti SEO:n onnistui myydä 
omille asiakkailleen halvem-
malla kuin muut ketjut te-
kivät. Tämä aiheutti närää 
kilpailijoiden leireissä, jotka 
syyttivät Nestettä SEO:n suo-
simisesta. Väitettiin, että SEO 
saa Nesteeltä polttoaineensa 
muita halvemmalla.

Tästä ei kuitenkaan ollut 
kyse. Neste myi kaikille ket-
juille samalla litrahinnalla. 
Hintaeroon SEO:n hyväksi syyt 
olivat muualla. SEO:n kulut 
olivat vain pienemmät, siksi 
myyntihinta asiakkaille onnis-
tuttiin pitäämän muita mata-
lampana.

Ei ne suuret tulot, vaan 
pienet menot

Monilla suurilla huoltoase-
maketjuilla rahaa kului paljon 
muuhunkin kuin polttoaine-
ostoihin. Suuri hallinnollinen 
henkilökunta, mainoskam-
panjat, asemien sisustami-
nen konseptin mukaiseksi ja 
suuret verkostot aiheuttivat 
suuret kiinteät menot, jotka 
näkyivät hinnassa.

SEO:n henkilökunta oli huo-
mattavan pieni. Kauppiaat 
osallistuivat itse markkinoin-
tiin ja liiketunnusten kustan-
nuksiin. Kevyt hallintorakenne 
säästi kuluja merkittävästi, 
joten muun muassa siksi al-
hainen myyntihinta asiakkaille 
oli mahdollinen. Juuri tässä 
1990-luvun alussa SEO saavutti-
kin historiallisen suuren mark-
kinaosuuden, 7 prosenttia.

”Väitettiin, 
että SEO saa Nesteeltä 

polttoaineensa muita 
halvemmalla.”

”SEO:n henki-
lökunta oli huomatta-

van pieni.”

Sekös kilpailijoita kismitti. 
Tämä saattoi olla syynä sille, 
että kun tilaisuus koitti, Nes-
te alkoi vuonna 1993 ottaa 
SEO:lta kilpailijoita kovempaa 
hintaa. Se taas johti kilpailu-
oikeudelliseen riitaan, josta 
kerromme lisää myöhemmin 
tässä juttusarjassa.

Hintajupinaa - suositaanko SEO:a?

SEO - 40 VUOTTA SUOMALAISTEN MATKASSA - TARINA 11/40

SEO:n selviytyminen maahantuonnin vapautumisen ensim-
mäisistä vuosista ja nousu kasvu-uralle sai kilpailijat hermos-
tumaan. Kuluttajat iloitsivat, koska mökkimatkoilla pystyi 
tankkaamaan kymmeniä pennejä halvemmalla kuin isoissa 
kaupungeissa. Tarinan 11 kuvituksena on kaksi poimintaa Ben-
siiniuutiset -lehdestä 1990-luvun alkupuolelta.

“Perinteistä ja uusiutuvaa”
Jyväskylän Raksa-messuilla 

maaliskuussa 2018 lämmitys-
energia ja uusiutuva energia 
olivat vahvasti esillä.

Energialähteiden vertai-
lussa perinteinen öljy pitää 
pintansa maltillisen hin-
takehityksen ja laitteiden 
kehityksen ansiosta. Läm-
mitysöljyn käyttö on lisäksi 
erinomainen tapa leikata ko-
vien pakkasten huipputehoja.

Kuvassa vasemmalla Säynätsa-
lon SEO-kauppias Matthias Fried 
tarjoaa öljyn rinnalle myös uu-
siutuvan energian ratkaisuja. 
Alla ÖBA:n vertailugrafiikkaa.
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Suomalainen on tarkka kahvistaan, koska juo sitä 
maailmanennätysvauhtia. Vuosittain sitä kuluu yli 10 
kg jokaista suomalaista kohti. Paulig tuntee suoma-
laisten kahvimaun ja seuraa miten se kehittyy ajan 
mukana. Kahvi- ja kahvilatrendien seuraaminen sekä 
kuluttajatutkimukset ovatkin Pauligin liiketoiminnassa 
tärkeässä osassa tuotekehityksen rinnalla.

Pauligin tapa toimia kahvikumppanina
Paulig Professional ei vain myy kahvia ja laitteita, vaan 

haluaa olla mukana luomassa asiakkailleen ja kuluttajille pa-
rempia kahvihetkiä. Kaikki lähtee asiakkaan tarpeiden ym-
märtämisestä.

”Haluamme auttaa asiakkaitamme ansaitsemaan kahvilla 
enemmän. Kun asiakas menestyy, menestymme mekin” ker-
too Paulig Professionalin avainasiakaspäällikkö Teijo Mäkilä. 
”SEO-kauppiaiden apuna on valtakunnallinen myyntiverkos-
tomme, jossa jokaiselle alueelle on nimetty oma myyjä. Hä-
nen kauttaan voi tilata esim. ilmaista myynninedistämisma-
teriaalia”. 

Uutena palveluna Paulig tarjoaa räätälöityjä kahveja eri-
laisiin tarpeisiin Robert Paulig Roasteryn paahtamana. Tästä 
hyvä esimerkki on SEOlle paahdettu oma 40-vuotisjuhlakahvi. 

Pauligin vastuullinen toimitusketju 
kahvitilalta kuppiin asti

Paulig on sitoutunut siihen, että vuoden 2018 loppuun 
mennessä kaikki sen kahvi tulee olemaan vastuullisten 
kumppanuusohjelmien kautta hankittua tai vastuullisesti 
sertifioitua. Tavoitteena on parantaa viljelijöiden elintasoa 
ja auttaa heitä omaksumaan uusia viljelymenetelmiä.

Suurin osa kahvinviljelijöistä on pienyrittäjiä, joilla on 
vain muutama sata kahvipensasta. Siksi on tärkeää, että vil-
jely onnistuu, on kannattavaa liiketoimintaa ja houkuttelee 
seuraavaa sukupolvea jatkamaan tilaa. Viljelykäytäntöjä 
kehittämällä saadaan tuotettua entistä hyvälaatuisempia ja 
maukkaampia papuja.

Vastuullisen toimitusketjun avulla voidaan varmistaa kah-
vin saatavuus ja kohtuullinen hinta myös tulevina vuosikym-
meninä.

Huippulaatu varmistetaan 
kahvikoulutuksella

Pauligilla ollaan tarkkoja laadusta ja siksi yritys panostaa 
erityisesti kahvikoulutukseen. Vuosittain Paulig Barista-insti-
tuutin kursseilla koulutetaan n. 2500 kahvin parissa työsken-
televää ammattilaista kahvin oikeaoppiseen valmistamiseen. 

Kuvat: Paulig

Paulig – merkityksellisten kahvihetkien ja 
kahvin valoisan tulevaisuuden puolesta
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Kuvat: Paulig

Paulig – merkityksellisten kahvihetkien ja 
kahvin valoisan tulevaisuuden puolesta
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Koulutusta annetaan aivan aloittelijoille ja taitojen kart-
tuessa edistyneemmille. Suodatinkahville ja espressopohjai-
sille kahveille on omat kurssinsa. Niin yksinkertaiselta kuin 
kahvin valmistaminen kuulostaakin, on täydelliselle suoda-
tinkahvillekin omat niksinsä.

Helpoiten kahvin maailmaan pääsee suorittamalla interak-
tiivisen web-barista –kurssin. Kurssin käyttäjätunnukset voi 
tilata Paulig Barista-instituutin koulutusasiantuntija Karolii-
na Mäkelältä karoliina.makela@paulig.com.

Lisämyyntiä Tazza-kaakaolla 
ja Frezza-kahvijuomilla

Suomen suosituin kaakaotiiviste, Tazza, sisältää aitoa bel-
gialaista suklaata. Kaakao on naisten toiseksi suosituin kuu-
ma juoma heti kahvin jälkeen (Taloustutkimus, Out-Of-Home 
–tutkimus 2015). Kaakao kasvattaakin myyntiään tasaisesti 
pienenä sallittuna herkkuna. 

Kylmät kahvijuomat kiinnostavat erityisesti nuoria ja tren-
dien etujoukoissa kulkevia. Frezza-tuoteperhe uudistui ja 
laajeni tänä keväänä kasvipohjaisiin juomiin. Vähäsokeriset 
manteli- ja kauramaito-Frezzat soveltuvat vegaaneille sekä 
erilaisia ruokavalioita noudattaville.

Paulig tänään
Kaikki alkoi vuonna 1876 kun utelias ja yritteliäs 

visionääri Gustav Paulig perusti yrityksen, jonka 
idea oli johdattaa ja inspiroida pohjoinen kansakun-
tamme uusien eksoottisten makujen – ennen kaikkea 
laadukkaan kahvin – pariin.

Tänään Suomen suurin kahvitalo toimii myös Balti-
assa, Venäjällä, Venäjän naapurimaissa, Ruotsissa ja 
Norjassa. Gustav Paulig Oy kuuluu korkealaatuisis-
ta merkkituotteistaan tunnettuun Paulig-konserniin, 
joka toimii useassa Euroopan maassa. Gustavin pe-
rintö on voimakkaasti läsnä. Pitkäjänteisestä ja vas-
tuullisesta yritteliäisyydestä kertoo se, että Paulig on 
yhä menestyvä perheyhtiö.

Pauligilla on kolme kahvipaahtimoa. Helsingissä 
Vuosaaren paahtimossa valmistetaan Suomessa ja 
Baltiassa myytävät kahvit. Venäjällä Tverin paahti-
mossa paahdetaan Venäjän ja sen lähialueiden mark-
kinoille suunnatut kahvit. Porvoon Tolkkisissa on 
pienpaahtimo, jossa valmistuvat Robert Paulig -tuo-
temerkin kahvit.

Lisätietoja 
www.paulig.fi/vastuullisuus
www.pauligprofessional.com/fi/yhteystiedot/food-service-myynti

Paulig Barista-instituutin 
kansainvälinen kouluttaja-

ryhmä Suomesta, Ruotsista, 
Baltiasta ja Venäjältä.
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kunnosti 1964 perustetun huoltoaseman

Paikalliset palvelut jatkuvat

Uuraisilla kirkonkylän kes-
kustassa ovat jälleen saata-
villa tutut palvelut, kiitos 
Uuraisten Uurastajat Oy:n 
juuri vapun jälkeen upouu-
sissa SEO:n väreissä aloitetun 
toiminnan. Yrittäjät ilmoit-
tavatkin, että tarkoitus on 
palauttaa kunnasta kadon-
neita palveluita. SEO-Baari 
ruokatarjoiluineen aloitti 
marraskuussa 2017, poltto-
nestejakelu käynnistettiin 
maaliskuussa 2018.

Palveluita ovat heti alkumet-
reillä Matkahuolto, matkalip-
pujen latauspiste sekä jako- ja 
noutopalvelut, lounaskahvila, 
sekatavaramyymälä, atk-huolto 
ja laitemyynti, kodinkoneiden 
myynti sekä kattavat tulostus-
palvelut. Monipuolista media-
osaamista edustavat myös vihko-
taitot ja säänkestävät julisteet, 
kotisivujen perustaminen ja 
muut verkkopalvelut. Remontin 
edetessä Uuraisten huoltoase-
man tiloihin avautuvat kokousti-
lat nykyaikaisin av-laittein.

Uuraisten huoltoasemakiin-
teistön omistajan Hannu Airak-
sen panos on ollut ratkaiseva 
toiminnan uudelleen käynnis-
tämisessä viime vuoden alun 
tulopalon jälkeen. Valtteri Veh-
viläinen kiittääkin pappaansa 
ja kyläläisiä myönteisestä asen-
teesta ja monista hoidetuista 
käytännön asioista.

- Huoltoasemaa, baaria ja 
myymälää pyörittämme yhdes-
sä vaimoni Mian kanssa. Uutta 
kokkia rekrytoimme parhaillaan, 
myymäläpäällikkö Valtteri Vehvi-
läinen kertoo.

- Autokorjaamosta vastaa it-
senäisenä yrittäjänä Tuomas 
Litmanen, vaikkakin toistaiseksi 
huoltohallien uudelleenrakenta-
misen takia vielä evakossa noin 
kilometrin päässä.

- Korjaamohallin rakenta-
misessa on käyty neuvotteluja 
vakuutusyhtiön jälkeen vielä 
museoalan kanssa rakentamis-
määräysten soveltamisesta suo-
jeltuun rakennukseen. Täällä 
Uuraisten pääkadulla on todella 
paljon suojeltuja kohteita, Valt-
teri muistuttaa.

Rakennuksen lämpö saadaan 
nykyisin maalämmöllä, johon 
liittyy myös maaviileä-järjestel-
mä. Rakennuksen alkuperäinen 
puukeskuslämmitys korvattiin 
1970-luvulla öljylämmityksellä, 
jolta ajalta ajan rakennuksille 
tyypillinen savupiippu näkyy sil-
huetissa.

Monipuolinen
ruokatarjonta

Maittavan kotilounaan lisäk-
si SEO-Baarissa tehdään munkit 
ja leivonnaiset paikan päällä. 
Tilauksesta valmistetaan monia 
makeita ja suolaisia herkkuja, ja 
ruokailukokonaisuuksia toimite-
taan myös kokouksiin tai pieniin 
juhliin.

- Ravitsevaan aamupalaan 
kuuluvat kahvi, tee tai kaakao, 
tuoremehu, puuro, muroja, lei-
pää ja leikkeleitä.

- Lounaaksi tarjoamme koti-
ruokaa monipuoliselta lounas-
listalta. Valmistamme päivittäin 
raikkaan salaattipöydän, juo-
tavana on kotikaljaa, mehua, 
maitoa ja piimää ja jälkiruoka-
na aina vähintään kahvi, tee tai 
kaakao sekä pieni herkku!

Pikaruokapuolelle suuntaavat 
iltapäivällä herkkusuut, jotka 
voivat valita mieleisensä Uurais-
ten SEO-Baarin suunnittelemista 
taksareista, annoslautasista ja 
täytetyistä lihapiirakoista.

- Tuotteemme ovat itse suun-
niteltuja ja kehitämme niitä 
jatkuvasti palautteiden perus-
teella, Mia Vehviläinen kertoo 
ja kannustaa asiakkaita juttele-
maan toivestaan.

- Käytämme annoksissamme 
vain tuoreita ja itse käsiteltyjä 
kasviksia ja tarkkaan valikoitu-
ja pihvejä, makkaroita ja rans-
kanperunoita. Teemme tiiviisti 
yhteistyötä muun muassa lau-
kaalaisen Tiituspohjan Palvarin 
kanssa.

Kokouksia ja
puotipalveluja

Kokouspalvelut asemalla saa-
daan käyttöön tilojen valmis-
tumisen edetessä edullisissa ja 
laadukkaissa puitteissa. Tilat 

varustetaan ajanmukaisilla av-
laitteilla ja asemalla on ilmainen 
internet-yhteys.

- Pyrimme vastaamaan myös 
muihin tarpeisiin oman toimin-
tamme puitteissa. Kokouksiin 
voidaan tilata kahvitukset ja tar-
vittaessa myös ruokailu.

- Remontin edetessä valmistuu 
talon sauna, jota voi vuokrata ko-
kouksien yhteydessä käytettäväk-
si. Rakennuksen alakerta ja val-
mistuva huoltohalli mukaan lukien 
kerrosalaa on noin 700 neliötä.

Tällä hetkellä kokoustilaan 
mahtuu 24 henkilöä, mutta mää-
rä tulee nousemaan 32 paikkaan. 
Huoltoasema on keskellä kylää ja 
sinne on helppo saapua. Kokouk-
sia on pidetty tähän asti iltaisin, 
sulkemisajan jälkeen.

SEO-Puoti on nykyajan moni-
toimimyymälä! Myynnissä pyri-
tään Valtteri Vehviläisen mukaan 
pitämään kasvavassa määrin eri-
laisia perustarvikkeita ja auto-
tarvikkeita kuten öljyjä ja kemi-
kaaleja. Uurastajien kautta voi 
myös tilata autojen ja perävau-
nujen varaosia, ja myöhemmin 
avataan kanavia perusrakennus-
tarvikkeiden toimittamiseen ti-
lausmyyntinä.

Myymälä aloittaa pienestä vali-
koimasta ja kehittää sitä yhä mo-
nipuolisemmaksi. Uuraisten SEO 
on osa verkostotaloutta, joten mo-
nia tavaroita on saatavilla tilaus-
tavarana jopa seuraavana päivänä! 
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1.Bensiini laajenee 20 litran kanisterissa 24 Celsius-asteen lämpötilan 
noususta noin a) 0,6 dl b) 1,6 dl c) 6 dl d) 16 dl ?

2. Asuintalon autotallissa saa säilyttää bensiiniä enintään a) 10 b) 25  
c) 40 d) 60 litraa ?

3.Polkupyörän akun 6 kWh vastaa energiamäärältään a) 0,4 b) 0,6  c) 
1,4 d) 1,6 litraa bensiininä ?

4. Montako kilometriä on maanteitse Nauvosta Nuorgamiin? a) 1220  
b) 1400 c) 1560 d) 1685 ?

5. Vuoden auto Suomessa 2018 on a) Seat Ibiza b) VW T-Roc c) Volvo 
XC60 d) Kia Stinger ?

6. Eestiläisen Kalev-suklaatehtaan omistaa a) Saku b) Fazer c) Cloetta 
d) Orkla ?

7. Kaasupullossa (11 kg) on energiaa a) 363 b) 495 c) 550 d) 660 
megajoulea ?

8. Litrassa etanolia on energiaa a) 21 b) 33 c) 40 d) 50 MJ ?

9. Vuonna 2018 verohallinnon vahvistama kilometrikorvaus oman au-
ton käytöstä on enintään a) 25 b) 38 c) 40 d) 42 snt/km ?

10. RED tarkoittaa a) VoF-tuomaria b) uusiutuvan energian direktiiviä  
c) energiajuomaa d) pelastuspalvelua

11. Minkä vuoden alusta lyijyllinen bensiini poistui Suomen huolto-
asemilta?  a) 1985 b) 1991 c) 1994 d) 2000

12. Polttokennoauton voimansiirto tapahtuu a) sähköllä b) vedyllä  c) 
kaasulla d) höyryllä ?

13. EU:n tähtisymboli ja maatunnus rekisterikilven vasempaan reu-
naan tulivat Suomessa käyttöön a) 1995 b) 1998 c) 2001 d) 2002 ?

14. Viime sotien (1939-1945) aikaan Suomessa toteutettu bensiinin 
säännöstely päättyi vuonna a) 1947 b) 1949 c) 1952 d) 1955 ?

15. Raakaöljyn noteeraukset ilmoitetaan yksiköllä ”tynnyri” (barrell, 
lyh. bbl). Montako litraa se sisältää? a) 95 b) 99 c) 144 d) 159

16. Bensatestejä 1990-luvulla teki etenkin a) VM b) TM c) GM d) AM

17. Hiilidioksidin talteenotto lyhennetään a) CCS b) CCM c) COM d) 
GOP ?

18. Voipaketissa (500 g) on energiaa a) 0,3 b) 1,3 c) 3,0 d) 30 MJ ?

19. Helsingissä auringon vuotuinen säteilymäärä vaakasuoralle pinnal-
le on noin a) 50 b) 98 c) 500 d) 980 kWh/m2 ?

20. Eestissä esiintyvä ”palavakivi” tunnetaan öljymarkkinoilla ylei-
semmin nimellä a) öljykivi b) sähkökivi c) koksi d) öljyliuske ?

21. Oletetaan, että juhannuskokossa poltetaan 4 pino-m3 sekapuuta. 
Paljonko siinä palaa energia? a) 1,0 b) 1,5 c) 5,0 d) 10,0 MWh ?

Vastaukset tämän lehden sivulla 23.

Parlamentin kesäventti

SEO UURAINEN / UURAISTEN UURASTAJAT OY
Kuukantie 11, 41230 Uurainen

Puh: 0400 214 533, Email: myymala@uuru.fi
Avoinna: ma-pe 7-18, la 10-16, su suljettu.

Aamupalaa aamuvirkuille klo 7-9, lounasta klo 10-14 ja
pikaruokaa omasta SEO-Baarin listasta klo 14-17.30.

Atk-palvelut
bitistä pilveen

Kellaritiloissa on modernit tie-
tokone- ja elektroniikkatilat, jois-
sa korjataan tietokoneita, pientä 
kodin elektroniikkaa ja mobiili-
laitteita. Tietokoneisiin ja mobii-
lilaitteisiin saa perushuoltoja, 
päivityksiä, viruksien poistoja ja 
myös suurempia fyysisiä vaurio-
korjauksia, jos osia on saatavilla. 
Yhteistyöverkosto on laaja, joten 
laitteita, ohjelmistoja, oheislait-
teita ja tarvikkeita sekä myös va-
raosia moniin laitteisiin hankitaan 
kilpailukykyiseen hintaan. Tässä 
apuna ovat Lenovo-, Fujitsu- ja 
Asus -partner-sopimukset. Tämä 
osasto toimii aputoiminimellä Uu-
raisten Tietokonepalvelu.

Atk-osaamiseen liittyen Uurais-
ten huoltoaseman kassajärjestel-
mä on pienyrityksissä harvoin ta-
vattu, jota yleensä tarjoavat isot 
keskitetyt ohjelmistotoimittajat: 
mikkeliläisen MavaSoftin java-
pohjainen ratkaisu on itse asiassa 
täydellinen ERP, jossa pyörivät niin 
myymäläkassat, kirjanpito kuin 
verkkokauppakin.

Uurainen on kasvava, 3700 
asukkaan kunta keskellä Suo-
mea. Varsinkin lapsiperhei-
den suosima Uurainen tar-
joaa asukkailleen puhtaan, 
luonnonläheisen ja turval-
lisen elinympäristön hyvien 
liikenneyhteyksien äärellä.

Kirkonkylästä Jyväskylään 
on runsaan puolen tunnin 
matka ja lentokentälle en-
nättää reilussa vartissa.

Uurainen juhlii 150-vuo-
tistaivaltaan useiden kuntien 
tavoin, sillä vuoden 1865 ase-
tuksella jokainen seurakunta 
saattoi muodostaa oman kun-
tansa ja hallita itseään.

Juhlavuoden päätapahtu-
mat ovat UURAISTEN VIIKOL-
LA 13.-22.7.2019. Tuolloin 
myös Uuraisten SEO:lla on 
SEO 40 v. tapahtuma.

Uuraisten huoltoaseman halliosa 
on vielä remontissa, mutta pal-
velut toimivat. Uutuuttaan hoh-
tavassa keittiössä valmistetaan 
herkulliset lounaat ja pikku läm-
pimät.
Asemalla säilyi myös kuuluisa 
Irene Kivelän munkkiresepti. Tul-
kaa vaikka tamperelaiset maista-
maan, oikea kuppi on jo täällä!

Autokorjaamo
toimii lähistöllä

Autokorjaamo Tuomas Litmasen 
palveluihin kuuluvat autohuollot, 
korjaukset, katsastusremontit, 
rengastyöt, rengasmyynti sekä li-
sävarusteiden myynti ja asennuk-
set. Aseman remontin ajan Auto-
korjaamo Tuomas Litmanen toimii 
evakkotiloissa osoitteessa Hallitie 
4, 41230 Uurainen. Korjaamo on 
avoinna ma-pe 8-15, la-su suljet-
tu. Yhteydenotot: 0400 448 332 tai 
tuomas@autokorjaamolitmanen.fi.
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Tavataan messuilla
!
Oripään OKRAssa 4.-7.7. ja

Jämsän FinnMETKOssa 30.8.-1.9.

OKRA on yksi Suomen suurimmista maatalousnäyttelyistä. OKRA 
antaa katseltavaa ja koettavaa kaiken ikäisille, mutta myös maa- 
ja metsätalouden ammattilaisille. Eläimet, koneet, kädentaidot ja 
tivolihuvit tekevät OKRA:sta paljon enemmän kuin pelkän maatalo-
usnäyttelyn. Katso tarkemmin: www.okramaatalous.fi.

FinnMETKO 2018 on Suomen suurin konealan tapahtuma. Metsäsekä
maanrakennuskoneiden työnäytökset ja puuenergialaitteiden
haketus- ja murskausnäytökset ovat näyttelyn keskeistä antia.
Edellisessä FinnMETKO -näyttelyssä kävi yli 36 000 näyttelyvierasta.
Lue lisää ja katso myös Himos-ohjelma: www.finnmetko.fi.

Jämsä 30.8.-1.9.
  8

SEO jatkaa osuuskunnan 
hyvää rekrytointiperinnet-
tä palkkaamalla jälleen 
polttonestejakelun huippu-
ammattilaisen, kun Tuomas 
Puronen (38) aloitti uute-
na aluepäällikkönä touko-
kuun puolivälissä.

Kentälle tarvittiin lisää 
voimaa, kun Tero Riuttamäki 
siirtyi keväällä 2018 kokopäi-
väiseksi SEO:n terminaaliyh-
tiöiden vetäjäksi (West Tank 
Oy ja Länsi-Suomen Poltto-
öljy Oy). Tähän liittyen Juha 
Tikka nimitettiin kenttäpääl-
liköksi maaliskuussa. Riutta-
mäki toimii edelleen tiiviisti 
yhteistyössä SEO:n johdon 
kanssa ollen myös käytettä-
vissä kenttäasioissa erityisti-
lanteissa

Aluepäällikkö Tuomas Pu-
ronen ”palasi juurilleen” eli 
polttonestekaupan pariin 
toimittuaan kaksi vuotta Bio-
lanin ryhmään kuuluvan No-
varbo Oy:n myyntijohtajana. 

SEO vahvistaa myyntityötä ja kenttätoimintaa

Uusi aluepäällikkö Tuomas Puronen aloitti toukokuussa

Hänellä on aiempi kahdeksan 
vuoden kokemus Gilbarco 
Veeder-Rootissa, joka on erin-
omainen tausta toimia SEO-
kauppiaiden palveluksessa. 
Novarbo Oy:ssä Puronen toimi 
kasvualustojen, lannoitteiden 
ja kasvihuoneteknologian ku-
ten kasvihuoneen ilmaston-
hallinnan, hukkalämmön tal-
teenoton ja kosteudenpoiston 
sekä kerrosviljelyjärjestelmi-
en parissa.

Huoltoasemien polttones-
tejakelun laitteisto- ja oh-
jelmistoratkaisujen hallinta 
ovat Tuomas Purosen ominta 
työaluetta. Erilaisten kehi-
tystehtävien kautta hankittu 
kokemus ovat mainio pohja 
siirtyä SEO-kentän tarjoa-
maan kokonaisvaltaiseen 
kauppiashankinnan ja siihen 
liittyvien tehtävien hoitami-
seen.

Laitteiston toimintavar-
muus ja ”iskussa pysyminen” 
on Tuomas Purosen mielestä 
liiketoiminnan onnistumiselle 

keskeisimpiä asioita, ja tästä 
hänellä on vahvat näytöt.

- Tunnen runsaasti SEO-
kauppiaita, mutta myös mui-
den öljy- yhtiöiden kauppiaita 
sekä yhteistyökumppaneita ja 
muita alan toimijoita, joten 
toimintaympäristö on hyvin-
kin tuttu, Puronen kuvaa.

- Uskon myös kokemukse-
ni kansaivälisestä liiketoi-
mintaympäristöstä tukevan 
aluepäällikön tehtävien hoi-
tamista.

Kielitaitoinen ja sujuvasti 
esiintyvä Tuomas on vahvas-
ti myyntihenkinen ja hieno 
vahvistus SEO:n tiimiin. Koti-
ympäristöön Ylöjärvellä kuu-
luvat vaimo, kaksi vilkkaassa 
iässä olevaa tytärtä ja Näsi-
järvi, joten veneily on tut-
tua Pimeesalmen SEOasemaa 
myöten. Rumpaliharrastus on 
vielä aikuisella iällä säilynyt, 
Gilbarcossa toimi pitkään 
esiintyvä rokkibändi nimeltä 
Petrol Boys.

Tuomas Puronen asuu Ylö-
järvellä ja hoitaa SEO:n 
aluepäällikkönä Länsi- ja 
Etelä-Suomen verkostotyö-
tä. Todennäköistä on, että 
yhteydenottoja hänellekin 
tulee koko valtakunnan alu-
eelta.
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UUTUUS!

HEDELMÄ & VAAHTO

Kuluttajan maksukäyttäytymi-
nen muuttuu kovaa vauhtia lähi-
maksamisen suuntaan. Infodatan 
yli 800 maksupäätteen tilastoin-
nin perusteella esimerkiksi pysä-
köintiautomaattien maksuista jo 
60 prosenttia suoritetaan kortin 
lähimaksuominaisuutta käyttäen.

Pesualalla lähikorttimaksami-
nen ei ole vielä niin suosittua, 
sillä lähikorttimaksun raja on 25 
euroa ja jotkin pesut maksavat 
yli rajana olevan summan. Lähi-
korttimaksamisen maksurajaan 
on mahdollisesti tulossa positii-
visia muutoksia.

Sekä kuluttaja että
kauppiaat hyötyvät

Suomessa harkitaan lähimak-
surajan nostamista: Rajan nosto 
on korttiyhtiöiden ja pankkien 
käsissä. 

Lähimobiilimaksut kuten 
NordeaPay, AktiaWallet ja 
ApplePay eivät rajoitu 25 eu-
ron rajaan. Lähimobiilimaksut 
ovat etenkin nuorten aikuisten 
keskuudessa yleisesti käytetty 
maksutapa ja lähimobiilimaksut 
yleistyvät kaiken aikaa. Kaikissa 
uusissa Infodata Processing Oy:n 
automaattimalleissa on sekä lä-

Lähimaksaminen yleistyy
hikortti- että lähimobiilimaksuo-
minaisuudet.

Perheyrityksenä toimiva Info-
data on vuosien ajan kehittänyt 
automaattia, jonka toimintavar-
muus eliminoisi vääjäämättä sil-
loin tällöin tulevia katkoksia.

- Automaattimme eivät sisällä 
tietokonetta eli toimivat ilman 
päivityksiä vaativaa käyttöjär-
jestelmää. Infodatan automaatin 
käyttöliittymä toimii maksupäät-
teen kautta, joka vähentää on-
gelmatilanteita, selventää Anton 
Khreliats, Infodata Processing 
Oy:n toimitusjohtaja.

Odotettava päivityksen
päättymistä

Automaatin toiminta yleensä 
keskeytyy käyttöjärjestelmän 
päivityksen aikana, mikäli se toi-
mii tietokoneen kanssa, ja päivi-
tykset voivat viedä aikaa:

- Esimerkkinä kauppiaat ovat 
kertoneet tilanteista, joissa 
meneillään on myynnin kannal-
ta paras mahdollinen sesonki, 
kuten juhannus veneasemalla, 
mutta automaatti ei ota maksu-
ja vastaan. Syyksi on ilmennyt 
automaatin sisällä olevan tieto-
koneen käyttöjärjestelmän päi-

vitys ja pahimmillaan päivitys on 
katkaissut maksuliikenteen juuri 
sesongin huippuaikaan, Anton 
Khreliats kertoo.

- Tällaisessa tapauksessa 
kauppiaat ovat voimattomia 
eikä tilanteelle voi tehdä mitään 
muuta kuin odottaa päivityksen 
päättymistä.

- Näiden tilanteiden takia auto-
maatin tulee olla toimintavarma ja 
mahdollinen ongelmatilanne kor-
jattavissa mahdollisimman pian.

Infodata Processing Oy valmis-
taa automaatteja polttoaineen 
ja autonpesun maksamista var-

ten sekä integroi omalla EMV-si-
rukorttimaksujärjestelmällä toi-
mivia Verifonen maksupäätteitä 
pysäköintimaksuautomaatteihin.

Infodata Processing Oy hyö-
dyntää automaateissa uusinta 
teknologiaa niin laite- kuin mak-
suratkaisuissa. Uudet laitteistot 
yhdistettynä ajan tasalla olevaan 
maksuteknologiaan poistavat on-
gelmatilanteet ja mahdollistavat 
vaivattoman ja nopean maksami-
sen automaateissa.
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HPK Naiset  ratkaisi lentopallomestaruuden 15.4.2018 viidennessä finaalissa.

HPK Naiset on nyt Hämeenlinna
Hämeenlinnan pitkiä ja kun-

niakkaita lentopalloperinteitä ja 
menestystekoja nähdään jatkossa 
naisten ja tyttöjen lentopallossa 
nimellä Hämeenlinnan Lentopal-
lokerho. Värimaailma pohjautuu 
jatkossakin seuran tärkeän yh-
teistyökumppanin Hämeenlinnan 
oranssi-valkoiseen. Seuran viral-
linen nimi otteluissa ja sarjoissa 
on ”Hämeenlinna”. Myös kaupun-
gin lanseeraama #tunnustaraitaa 
-tägi tulee näkymään Lentopallo-
kerhon viestinnässä.

– Halusimme tehdä tämän kan-
nattajillemme ja muille mahdol-
lisimman helpoksi. Seuran väri on 
edelleen oranssi ja ihmiset ovat 
tottuneet huutamaan lentopallo-
peleissä Kerhoa. Oikeastaan nyt 
hämeenlinnalaisella naisten len-
topallojoukkueella on ensimmäis-
tä kertaa oma nimi, kertoo HPK:n 
edustusjoukkueen managerina jat-
kava Ville Kalliomäki.

Hämeenlinnan Lentopallokerho 
jatkaa vuonna 1993 aloitettua toi-

mintaa ja pitää kiinni historiastaan 
ja paikastaan naisten lentopallo-
liigan maratontaulukon ykkösenä. 
Seuralla on kaikkiaan kymmenen 
Suomen mestaruutta ja viisi cupin 
voittoa.

Nimi- ja logomuutosta on val-
misteltu syksystä 2017 asti, jolloin 
HPK-naiset joutui kustannussyistä 
luopumaan jääkiekkotoiminnasta 
ja tämän seurauksena HPK-brän-
din käytöstä. HPK-nimen omistaa 
miesjääkiekkoa pyörittävä HPK ry, 
joka pidätti oikeuden nimeen ja 
logoon.

Seura tulee jatkossa panosta-
maan entistä enemmän junioritoi-
mintaan, jota saatiin vireille vii-
meisinä HPK-vuosina. Junioriseura 
tunnetaan nimellä Lentiskerho. 
Omien lentopalloilijoiden kasva-
tus onkin paikallisuuden ohella 
Hämeenlinnan Lentopallokerhon 
tärkeimpiä arvoja. Lisäksi seura 
tähtää Suomen tunnetuimmaksi ja 
arvostetuimmaksi naisten urheilu-
seuraksi.

Pelicansin ensi kauden valmen-
nusryhmä julkistettiin viikko pää-
siäisen jälkeen. Lahtelaisten uusi 
päävalmentaja on kolmen vuo-
den sopimuksella Ville Nieminen 
ja valmennusryhmän täydentävät 
Pasi Nurminen, Tommi Pärmäkos-
ki sekä Niemisen tavoin uutena 
miehenä Lahteen saapuva Arttu 
Lipsanen.

Nieminen toimi edelliset kaksi 
kautta Mikkelin Jukureiden apu-
valmentajana ja tätä ennen mies 
valmensi Mestiksen Keupa HT:tä. 
Kyseessä on siis 41-vuotiaan 
Stanley Cup -voittajan ensimmäi-
nen päävalmentajapesti Liigassa.

Pelikaanit tankkaamassa Lahden SEO-asemalla. 
Pistoolia pitää Arttu Heikkinen ja etukorttiviuhka 
on Nico Maneliuksen käsissä.

- Erittäin hyvä fiilis ja odotan jo 
kovasti ensi viikkoa, kun joukkue-
harjoitukset alkavat. Pelicans saa 
minusta pelaajalähtöisen ja vaati-
van valmentajan. Uskon yhteistyö-
hön ja siihen, että meillä on vahva 
valmennusryhmä, millä alamme 
tekemään töitä pelaajien ja pelin 
eteen. Lahdessa on tehty viime 
vuosina arvokasta työtä, minkä 
päälle on hyvä rakentaa, Nieminen 
kommentoi. 

- Nieminen oli meidän ykkös-
vaihtoehtomme, sillä mies sopii 
erinomaisesti meidän strategiaam-
me. Nieminen on erittäin pidetty 
ja arvostettu valmentaja nuorten 

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Mati-
kainen, päävalmentaja Ville Nieminen ja 
urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen.

pelaajien keskuudessa ja hänellä 
on nykyaikainen ajattelutapa jää-
kiekon pelaamisesta sekä valmen-
tamisesta. Kokonaisuutena valmen-
nusryhmämme on erittäin vahva ja 
toisiaan täydentävä. Huippuosaa-
mista löytyy monelta sektorilta, 
Pelicansin urheilutoimenjohtaja 
Janne Laukkanen kertoo.

Millainen ympäristö Lahti on 
jääkiekkovalmentajalle elää?

- Tämä on urheilukaupunki. 
Täällä käy hyvin yleisöä peleissä 
ja jääkiekko herättää tunteita. 
Täällä ihmiset uskaltavat olla jo-
tain mieltä ja he näyttävät sen. 
Se on positiivinen asia.

Ville Nieminen Lahden 
Pelicansin päävalmentajaksi
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hämeenlinnalaisella naisten len-
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kava Ville Kalliomäki.

Hämeenlinnan Lentopallokerho 
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mintaa ja pitää kiinni historiastaan 
ja paikastaan naisten lentopallo-
liigan maratontaulukon ykkösenä. 
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valmensi Mestiksen Keupa HT:tä. 
Kyseessä on siis 41-vuotiaan 
Stanley Cup -voittajan ensimmäi-
nen päävalmentajapesti Liigassa.

Pelikaanit tankkaamassa Lahden SEO-asemalla. 
Pistoolia pitää Arttu Heikkinen ja etukorttiviuhka 
on Nico Maneliuksen käsissä.

- Erittäin hyvä fiilis ja odotan jo 
kovasti ensi viikkoa, kun joukkue-
harjoitukset alkavat. Pelicans saa 
minusta pelaajalähtöisen ja vaati-
van valmentajan. Uskon yhteistyö-
hön ja siihen, että meillä on vahva 
valmennusryhmä, millä alamme 
tekemään töitä pelaajien ja pelin 
eteen. Lahdessa on tehty viime 
vuosina arvokasta työtä, minkä 
päälle on hyvä rakentaa, Nieminen 
kommentoi. 

- Nieminen oli meidän ykkös-
vaihtoehtomme, sillä mies sopii 
erinomaisesti meidän strategiaam-
me. Nieminen on erittäin pidetty 
ja arvostettu valmentaja nuorten 

Hallituksen puheenjohtaja Pentti Mati-
kainen, päävalmentaja Ville Nieminen ja 
urheilutoimenjohtaja Janne Laukkanen.

pelaajien keskuudessa ja hänellä 
on nykyaikainen ajattelutapa jää-
kiekon pelaamisesta sekä valmen-
tamisesta. Kokonaisuutena valmen-
nusryhmämme on erittäin vahva ja 
toisiaan täydentävä. Huippuosaa-
mista löytyy monelta sektorilta, 
Pelicansin urheilutoimenjohtaja 
Janne Laukkanen kertoo.

Millainen ympäristö Lahti on 
jääkiekkovalmentajalle elää?

- Tämä on urheilukaupunki. 
Täällä käy hyvin yleisöä peleissä 
ja jääkiekko herättää tunteita. 
Täällä ihmiset uskaltavat olla jo-
tain mieltä ja he näyttävät sen. 
Se on positiivinen asia.

Ville Nieminen Lahden 
Pelicansin päävalmentajaksi

Siirtymäaika päättyy 30.6.2018

Onhan lämmitysöljysäiliössäsi
lain mukainen nokkavipuliitin?

SEO on tiedottanut lämmi-
tysöljyätilaaville asiakkaille 
ja SEO-kauppiaille, että ti-
laajia pyydetään tarkista-
maan täyttöputken liittimen 
malli ennen seuraavaa läm-
mitysöljyn tilaamista.

Vanhanmalliset (ns. sakara-
malli) liittimet on vaihdetta-
va lainmukaisiin kannellisiin 
nokkavipuliittimiin (Cam-
lock-tyyppinen) 30.6.2018 
mennessä. Jos kuljettaja ei 
voi olla varma turvallisesta 
täytöstä, sitä ei tehdä. Liit-
timen vaihto on edullisinta 
tehdä öljylämmityksen huol-
lon yhteydessä.

Vanhempien omakotita-
lojen täyttöpaikoilla tapaa 
vielä vuosikymmeniä vanhoja 
ja käyttövarmuudeltaan epä-
varmoja sakaraliittimiä.

Asiasta annettu kauppa- ja 
teollisuusministeriön pää-
tös on vuodelta 1985, joten 
siirtymäaika on ollut pitkä. 
Ympäristövahinkojen välttä-
miseksi säiliöautojen täyt-
töletkut voidaan liittää jat-
kossa ainoastaan päätöksessä 
säädettyyn SFS 4429 -stan-
dardin mukaiseen liittimeen.

SEO myy Suomessa jalos-
tettua lämmitysöljyä, johon 
ei tarvitse lisätä tv:ssä mai-
nostettuja erikoislisäaineita, 
vaan se palaa puhtaasti ja on 
täyttä energiaa sellaisenaan.

Asiakkaan tärkein tehtävä 
tämän jälkeen on tietää, voi-
ko säiliössä varastoida kesä-
laatua (-5/-15, jos on maan-
alainen tai sisäsäiliö) vai 
onko käytettävä talvilaatua 
(-29/-34, jos on ulkosäiliö).

Kesäkuun jälkeen ämmitysöljyasiakkaiden täyttöventtiilin sää-
döstenmukaisuus tarkistetaan. Lain mukaiset täyttöliittimet 
kannattaa vaihtaa hyvissä ajoin ennen seuraavaa täyttöä. Huo-
matkaa erot (kuvat: Jokimäki Service Oy):

VaihdettavaHyväksytty
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Luikonlahden SEO 
kymmenen vuotta

Pohjois-Savon ja Karjalan 
rajoille Kaavin Luikonlahdel-
le vuonna 1968 perustettu 
Huoltokorjaamo Saariot jär-
jesti 50-vuotistapahtuman ja 
SEO:n 40-vuotisjuhlan huhti-
kuun 18. päivänä. Lisäksi he 
ovat toimineet SEO-verkos-
tossa 10 vuotta.

Harri ja Juha Saario valitsivat 
SEO-lipun sen jälkeen, kun Shell 
lopetti raskaan kaluston pisteen-
sä 25 vuoden jälkeen. Ennen 
Shelliä Saarioille polttoainetta 
toimittivat BP ja Union, yhteen-
sä 15 vuoden ajan.

Kaavin asukasluku on näiden 
vuosikymmenten aikana laskenut 
7700:sta vuoden 2017 lopun hie-
man yli 3000:een. Luikonlahden 
kylällä polttoainejakelua on tar-
vittu paikallisen väestön lisäksi 
kaivostoiminnan ja matkailun tar-
peisiin. Vaikka kirkolle on matkaa 
13 kilometriä, Luikonlahti on lä-
hes Kaavin kunnan keskipisteessä.

Huoltoasematyö am-
mattina

Suoraan peruskoulusta perheen 
huoltoasemalle 1968 töihin tullut 
Harri Saario on ehtinyt 50 työ-

vuotensa aikana perehtymään 
autoilun ja koneiden muutoksiin 
työn ja ammattikurssien kautta. 
Yhteiskunnan tapahtumia tiiviisti 
seuraava Harri Saario oli 16 vuot-
ta myös Kaavin kunnanvaltuus-
tossa,  lautakunnissa ja muissa 
elimissä.

Kaavilla ei ole juuri nyt paineita 
kuntaliitoksiin, kun palvelukump-
pani Juankoski liitettiin Kuopi-
oon. Koillis-Savon seutukuntaan 
kuuluvat Kaavin lisäksi Rautavaa-
ra ja Tuusniemi, joissa on saman-
lainen tilanne, vähän asukkaita ja 
pitkät matkat maakuntakeskuk-
siin. Kuntaliitosta Kuopioon puol-
taa Harri Saarion mukaan ainakin 
alempi veroprosentti.

Tutut kumppanit
Luikonlahden huoltoasema on 

Kaavilla autoilijoiden palvelu-
piste. Niinpä viisikymppisillä 
olivat mukana Nokian Renkaat, 
Euromaster, Valtra, Gulf ja Opel 
(Rinta-Jouppi) tarjouksineen ja 
koeajoineen.

Kahvitarjoilu ja makkaratar-
joilu vetivät paikalle kevään 
ensilämpöisinä päivinä paljon 
kyläläisiä ja onnittelijoita, myös  
Kaavin yrittäjistä. Luikonlahdes-
sa on yli 200 taloutta. Bolidenin 
malminrikastamo pysyy toimin-
nassa vielä joitakin vuosia.

Mitä kaivostoiminnan 
ehdyttyä tapahtuu?

Kylän tulevaisuuden kannalta 
ratkaisevat asiat ovat palvelut, 
työpaikat ja matkailu. Toisaalta 
nämä kaikki tukevat toisiaan. Pai-
kallisia palveluja käyttämällä tar-
jonta pysyy. Kirkonkylän kolmen 
polttonesteautomaatin ailahtele-
va hinnoittelu uhkaa koko huol-
toasematoimintaa. Automaattien 
omistajilta vastauksia palvelujen 
ylläpitämiseen tuskin saadaan, 
vaikka sitä kysyttäisiinkin.

Keväällä 2017 Harri Saario 
kommentoi Ylen aluelähetykses-
sä, että öljy-yhtiöiden syrjivään 
hinnoitteluun on puututtava. 
Kilpailuvirasto on alan yrittäjien 
mielestä hampaaton ja poliitikot 
vain taputtavat käsiään, kun hin-
toja poljetaan usein alle jälleen-
myyjien kustannusten.

Koillis-Savon seutukunnan huol-
toasemapalvelut ovat silti pa-
remmat kuin monessa kaupungis-
sa. Palvelut kyllä säilyvät kylillä, 
kunhan niitä käytetään!

Historiaa - Luikonlahti 
on todennäköisesti Kaa-
vin ensimmäinen kylä

Luikonlahti kuului Täyssinän 
rauhan (1595) jälkeen Karja-
laan. Alueella ei ollut vielä 
tuolloin pysyvää asutusta, 
mutta tiedetään saamelaisten 
asuneen ja hoitaneen poroja 
alueella vielä 1500-luvulla. 
Stolbovan rauhassa (1617) Kä-
kisalmen lääni siirtyi Ruotsin 
vallan alle. Tuolloin lännestä 
alkoi muuttovirta kohti itää.

On mahdollista, että Lui-
konlahti on nykyisen Kaavin 
kunnan alueen vanhin kylä. 
Suomen sodan syttyessä (1808) 
Luikonlahdessa tiedetään ol-
leen 22 taloa ja niissä yhteen-
sä 326 asukasta. (Wikipedia)

Huoltokorjaamo Saariot, Harri Saario, 0400 613 101
Huovilanpolku 1, 73670 Luikonlahti, puh. 017 671 577  

Autokorjaamo/huolto, baari, huoltoasema, 
asiamiesposti, veikkauspiste

Huoltokorjaamo Saariot (50) juhli SEO:n (10/40) kanssa 

Luikonlahdella on elävä kylä
Myymälässä Juha (oik.) ja Harri Saario 
palvelivat asiakkaita ja juhlivat työn 
merkeissä. Alakuvat: Acco Suomi Oy:n 
Mika Ahonen esitteli Valtran N-sarjaa, 
kakkukahveisssa oli pyöreät luvut esillä 
ja SEO:n Juha Tikka tarjosi asiakkaille 
SEO-tietoa ja -materiaalia. Mukana myös 
Nokian Renkaat, Euromasterin Michelinit, 
Rinta-Joupin Opelit ja Gulf-voiteluöljyt.
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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!

TM

www.taffel.fi
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TOTO-kunkut SEO-Kortesjärvellä!

Veikkauksen 
myyntikilpailus-

sa toisen sijan saavutti 
Kortesjärven SEO. Kortesjär-

vi onnistui kasvattamaan TOTO:n 
pika ja porukkapelaamista verrokkiviik-

koihin nähden. Kisassa mitattiin kokonaiskasvua 
kyseisissä peleissä ja kolme parasta myyntipaikkaa 

palkittiin. Palkintona oli vierailu maa ilman upeimmassa ra-
vitapahtumassa Veik kauksen ryhmässä Pariisin Prix Amerique -ki-

sassa ja sinne lähti myymäläpäällikkö Marita Huhmarsalo.

Marita ihasteli Pariisin huipputapahtuman hyvää järjestystä, vaikka siellä oli 
40 000 katsojaa. Samalla tarjoutui tilaisuus keskus tella ja oppia muiden pelimyynnin 

parissa työskentelevien kokemuksista. Kuvassa vasemmalla SEO:n kenttäpäällikkö Juha 
Tikka, Marita Huhmarsalo, Veikkauksen edustajat aluemyyntipäällikkö Kimmo Kärkkäi-
nen Seinäjoelta ja ketjukoordinaattori Katja Jokela Helsingistä sekä Kortesjärven SEO:n 
huoltoasemaa pyörittävän Hajatek Oy:n Hannu Syväjärvi.

Kortesjärven SEO-markkinat ja 
SEO 40-v tapahtuma vetivät väkeä 
laajalti maakunnasta. Huoltoase-
maa voi sanoa Toto-kunkkujen ko-
tipesäksi, sillä juuri palkitun asia-
mieskilpailun lisäksi alkuvuodelta 
napsahti Pohjois-Suomen alueen 
myyntipalkinto, tällä kertaa lipus-
sa luki osoitteena Rovaniemen Ku-
ninkuusravit!

Sopivasti vapun alla markkinat 
houkuttivat Kortesjärven SEO:lle 
tuhatkunta vierailijaa. Paikalle 
tultiin naapurikunnista asti, ter-
vehdyspuheen piti Etelä-Pohjan-
maan Yrittäjät ry:n toimitusjohta-
ja Heikki Risikko.

- Täällähän oli loistavasti poruk-
kaa, oli Lappajärveltä, Härmistä, 
Kauhavalta, Evijärveltä ja kauem-
paakin oman kylän lisäksi, Hajatek 
Oy:n Hannu Syväjärvi kehui ihmis-
ten osallistumista.

Syväjärvet osaavat markkinan-
sa: pihalle oli katettu Kortesjärven 
Yrittäjät ry:n sopivasti sinivalkoi-
nen iso teltta yhteistyökumppa-
neita varten ja SEO:n teltta juhla-
teksteineen loisti ”estradilla” ison 
teltan vieressä. 

Kortesjärven SEO:n pihapiiri so-
veltuu mainiosti yleisötilaisuuksien 
pitämiseen. Sinivalkoinen yrittä-
jäyhdistyksen vuokrattava teltta 
on ahkerassa käytössä tapahtumis-
sa ja markkinoilla.

Kesällä Superpesistä, 
Veikkausliigaa, MM-jalka-
palloa ja paljon muuta

Vuoden 2018 kesä on täynnä 
kiinnostavia tapahtumia harras-
tepelien veikkaajille: Vimpelin 
Vedolla on kaksi SM-kautta alla, 
jalkapallossa FC-Lahti ja RoPS ovat 
olleet kovakuntoisia alkukaudesta 
ja Moskovassa pelattavat jalkapal-
lon MM-kisat tuovat värikkään ja 
entistä suuremman, 32-joukkuei-
sen lopputurnauksen pelipöydille 
ja -ruuduille.

Veikkauksen ketjukoordinaatto-
ri Katja Jokela kannustaa pelaa-
maan harrastepelejä:

- Oman mielenkiinnon mukaan 
valittuja kohteita on mukava pe-
lata, sisältyyhän siihen aina oman 
suosikin menestysmomentti. Toki 
pelaamisen kannalta tun teiden ja 
järjen kanssa taistelu vaikeuttaa 
valintoja. Jokainen haluaisi kan-
nustaa suosikkiaan voittoon, mut-
ta kertoimet voivat olla kovemmat 
jos joukkue häviää.

- Jalkapallon MM-kisoja pidäm-
me loistavana tilaisuutena ainut-
kertaisiin kokemuksiin. Odotam-
me turnauksen suosion nousevan 
uuden pelijärjestelmän ansiosta, 
onhan mukana nyt ennätysmäärä 
joukkueita lopputurnauksessa.

Katja Jokela suosittelee pelaa-
mista lähellä oleviin kohteisiin, jos 
haluaa tutustua uusiin pelimuo-
toihin ja lajeihin. Tässä mielessä 
huolto asemat ja niiden koulutettu 
ja asiantunteva henkilökunta ovat 
tuttu ja turvallinen verkosto. 

- Harrastepelien tuloksissa on 
selvitettävä myös itselle, mikä 
tulos veikkauspelissä ratkaisee. 
Useimmiten on kyse on pelin lop-
putuloksesta, mutta monissa pe-
lattavissa otteluissa tasapeli on 
myös käytössä.

Turvallista ja 
vastuullista pelaamista

Veikkauskortin hankkiminen on 
suositeltavaa, sillä varmistetaan 
voittojen kotiutus luotettavasti, 
samoin oman pelaamisen seuranta 
helpottuu rekisteröitymällä veik-
kaus-fi -sivustolle.

Veikkauksen kanta-asiakkuu-
della saa myös uusia etuja, joissa 
oma harrastuspiiri ja peliharrastus 
kohtaavat.

Veikkauksen aluemyyntipäällikkö Kimmo Kärkkäinen tarjosi markkinoilla tiedon 
lisäksi onnenpyörän pyöritystä. Vuorossa Jari Syväjärvi.

Onnenpelit, harrastepelit ja haaveilupelit ovat Veikkauksen pelien päälajit. Kor-
tesjärven SEO:lla harrastepelit asiantuntijapohdintoineen ovat olleet erittäin 
suosittuja.

Viereisellä sivulla lyhyet 
ohjeet Pitkävedon ja Tulos-

vedon pelaamiseen! Asemien 
henkilökunta auttaa!

Jalkapallon 
MM-kisat 
Venäjällä 

14.6.-15.7. 
2018
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SEO - 40 VUOTTA 
SUOMALAISTEN MATKASSA 11

”nosto 1”

“nosto 2”

Kuva vas. ylh. zzz.

Kuva vas. alh.  zzz.

PITKÄVETO - NÄIN SE SUJUU
 
Pitkävedossa lyöt vetoa yhdestä tai useammasta pelikohtees-
ta. Pitkävedon kohteet ja kertoimet saat pelimyyjältä, 
kohdelistasta, tekstitv:stä tai osoitteesta veikkaus.fi. Voit 
valita pelikupongille 1-10 kohdetta.

Single–kohteita (S) voit pelata yksittäisvetoina, muutoin 
peliin pitää valita vähintään kaksi pelikohdetta. Kohteiden 
lukumäärä ei vaikuta pelin hintaan. Pitkävedon yksittäisen 
pelin panos voi olla 1-100 €. Voit merkitä yhden panosruu-
dun tai yhdistellä sallituissa rajoissa useampia ruutuja.

TULOSVAIHTOEHDOT

1 Kotivoitto
Kohdelistassa ja/tai yhtiön pelijärjestelmässä ensin maini-
tun kohdejoukkueen/kohdekilpailijan voitto tai ensin maini-
tun tulosvaihtoehdon toteutuminen.

X Tasapeli
Tasapeli tai kohdelistassa ja/tai yhtiön pelijärjestelmässä 
erikseen määritelty tasapeli tai keskimmäisenä mainitun 
kohdejoukkueen/kohdekilpailijan voitto taikka keskim-
mäisenä mainitun tulosvaihtoehdon toteutuminen.

2 Vierasvoitto
Kohdelistassa ja/tai yhtiön pelijärjestelmässä jälkim-
mäisenä mainitun kohdejoukkueen/kohdekilpailijan voitto 
tai jälkimmäisenä mainitun tulosvaihtoehdon toteutuminen.

 

TULOSVETO – NÄIN SE SUJUU
 
Tulosvedossa lyödään vetoa ottelun tai kilpailun lopputu-
loksesta varsinaisella peliajalla. Mahdollista jatkoaikaa ei 
oteta huomioon.

Tulosvetoja voit pelata myyntipaikassa kupongilla tai suul-
lisesti kertomalla myyjälle haluamasi pelin maalimäärineen. 

Mikäli Tulosvedon kohdenumero on suurempi kuin 12, ras-
tita useampi numero, jolloin rastien yhteenlaskettu summa 
on kohteen numero. Esimerkiksi jos haluat veikata Tulos-
vedon kohdetta 18, merkitse kuponkiin kohdenumerot 8 ja 
10. Panoksen merkitsemisen idea on samanlainen kuin pelin 
kohdenumeron määrittämisessä, jolloin pelaaja voi merkitä 
useamman panosvaihtoehdon ja näiden summa on valittu 
panos.

Voit veikata yhdellä kupongilla enintään 10 yksittäistä 
lopputulosta. Merkitse Koti-sarakkeeseen kotijoukkueen 
maalilukua vastaava ruutu ja Vieras-sarakkeeseen vieras-
joukkueen maalilukua vastaava ruutu. Muista merkitä myös 
pelinumero.

Tulosvedon panos on 1–100 €/veto. Huomaa, että Tulosveto-
kohteeseen pelattavissa olevat maalimäärät saattavat vaih-
della.

Muuttuvakertoimisen Tulosvedon ajantasaiset kertoimet 
saat myyjältä, teksti-tv:stä tai nettisivulta veikkaus.fi.

OCR

Koti Vieras

B

PELINUMERO • Spelnummer                                               
   

PIKA € • Snabb €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Katso kohteet, pelinumero ja peliaika Urheilupelien kohdelistasta. Peliohjeita kääntöpuolella. 
Finn objekt, spelnummer, radavgift och speltid i spelobjektlistan för sportspel. Instruktioner på baksidan.
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TU
LO

SVETO

VALITSE panos

MERKITSE haluamasi  
maali luvut (Koti, Vieras)

MERKITSE  
pelinumero. PIKAPELISSÄ merkitset vain haluamasi 

hinnan ja kohteen pelinumeron.

TULOSVETO

Onko sinulla aavistus, mihin tulokseen peli tulee päättymään?

NÄIN SE SUJUU
Tulosvedossa lyödään vetoa ottelun tai kilpailun lopputuloksesta var-
sinaisella peliajalla. Mahdollista jatkoaikaa ei oteta huomioon. 

Tulosvetoja voit pelata myyntipaikassa kupongilla tai suullisesti ker-
tomalla myyjälle haluamasi pelin maalimäärineen. Mikäli Tulosvedon 
kohdenumero on suurempi kuin 12, rastita useampi numero, jolloin 
rastien yhteenlaskettu summa on kohteen numero. Esimerkiksi jos ha-
luat veikata Tulosvedon kohdetta 18, merkitse kuponkiin kohdenume-
rot 8 ja 10. Panoksen merkitsemisen idea on samanlainen kuin pelin 
kohdenumeron määrittämisessä, jolloin pelaaja voi merkitä useamman 
panosvaihtoehdon ja näiden summa on valittu panos.

Voit veikata yhdellä kupongilla enintään 10 yksittäistä lopputulosta. 
Merkitse Koti-sarakkeeseen kotijoukkueen maalilukua vastaava ruutu 
ja Vieras-sarakkeeseen vierasjoukkueen maalilukua vastaava ruutu. 
Muista merkitä myös pelinumero. Tulosvedon panos on 1–100 €/veto. 
Huomaa, että Tulosvetokohteeseen pelattavissa olevat maalimäärät 
saattavat vaihdella. Muuttuvakertoimisen Tulosvedon ajantasaiset 
kertoimet saat myyjältä, teksti-tv:stä tai veikkaus.fi.

JÄRJESTELMÄPELAAMINEN
Järjestelmässä voit merkitä useita maalilukuja samalle joukkueelle. 
Täytä järjestelmä A-sarakkeeseen, jätä muut ruudukot tyhjiksi. Järjes- 
telmän sisältämien rivien määrän saat, kun kerrot Koti- ja Vieras-sa- 
rakkeiden rastien määrän keskenään. Rivimäärä x panos = pelin hinta.

PIKAPELI ON HELPOIN PELI
Merkitse pikapeliin vain pelinumero ja hinta tai voit pelata pikapelin il- 
man kuponkia ilmoittamalla pelinumeron ja halutun summan myyjälle. 
Järjestelmä arpoo ilmoitetulla rahasummalla euron panoksella olevia 
Tulosvetoja.

KÄVIKÖ TUURI?
Panos x kerroin = voittosumma.

Oikeat tulokset ja voittokertoimet  
myyjältä, teksti-tv:stä tai osoitteesta veikkaus.fi 
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Vuoden 1994 alusta alkaen lyijyllisen bensiinin käyttö kiel-
lettiin Suomessa kokonaan. Tämä vuoksi bensiineille tarvit-
tiin uudenlainen lisäaineistus. SEO osti edelleen bensiininsä 
Nesteeltä, mutta joutui jatkossa lisäaineistamaan sen itse.

Muistatko vielä aikaa, kun Suo-
messakin ajeltiin lyijyllisellä ben-
siinillä? Lyijyn yksi tarkoitus oli 
voidella moottorin venttiilinvar-
sia. Toisaalta lyijyllä oli nostettu 
1920-luvulta alkaen bensiinin pu-
ristuskestävyyttä, joka ilmaistiin 
oktaaniluvulla. Puristussuhteen 
nosto teki mahdolliseksi lisätä 
moottorin tehoa.

Katalysaattorien tulo autoi-
hin mullisti bensiinimarkkinat 
1980-luvulta alkaen. Uusi lyi-
jytön polttoainelaatu 95E oli 
tarkoitettu katalysaattoreilla 
varustettuihin autoihin. Korke-
ampioktaaninen polttoaine si-
sälsi lyijyä korvaavan voitelevan 
lisäaineen. Lyijyllinen bensiini 
olisi pilannut katalysaattorin. 
Vuoden 1994 alusta lyijyllinen 
bensiini kiellettiin Suomessa 
kokonaan, joten venttiilien 
lyijyä korvaava voiteleva lisä-
aine oli saatava muualta. Ku-
ten aiemmissa tarinoissamme 
olemme kertoneet, SEO:lla oli 
itsenäinen osto-oikeus Nesteen 
polttoaineisiin.

Uudet lisäaineet ja kump-
panit

Neste-ryhmä oli kehittänyt 
ja tuonut markkinoille oman 
CityFutura-nimisen lisäaineen, 
jolla pyrittiin profiloitumaan ym-
päristöväittämien avulla muita 
paremmaksi. Muut yhtiöt seurasi-
vat perässä. Teboil toi yllättäen 
amerikkalaisen Lubrizolin val-
mistaman Terra-lisäaineen, Shell 
Formula-bensiinin ja Esso oman 
tuotteensa. SEO osti vuoden 1994 

alusta lähtien Nesteeltä perus-
bensiiniä, johon piti hankkia oma 
lisäainepaketti. Lisäaineen tär-
keimmät tehtävät oli pitää vent-
tiilit puhtaana ja korvata lyijy 
korkeaoktaanisen laadun voitele-
vuudessa.

Nesteeltä tuli selkeä viesti, 
että kaikkien yhtiöiden on itse 
hoidettava bensiinin lisäineistus. 
SEO:kin piti siis saada oikea ben-
siinin ja lisäaineen yhdistelmä 
markkinoille välittömästi, joten 
jotain oli tehtävä. 

Aivan aluksi SEO-kauppiaat 
hoitivat lisäaineistuksen kirjai-
mellisesti ämpäripelillä, kun 
omia lastausjärjestelmiä ei ollut 
siihen mennessä tarvittu. Kun 
kauppiaat saivat bensiinin säi-
liöautotoimituksella entiseen 
tapaan, lisäainetta annosteltiin 
aluksi suoraan huoltoaseman säi-
liöön sekoittumaan, jotta bensii-
ni oli markkinakelpoista. Hyvin 
pian SEO hankki kumppaneikseen 
yhtiöitä, jotka toimittivat bensii-
nin lisäainepaketin tynnyreissä 
huoltoasemille. Mukana olivat 
muidenkin käyttämät lisäaine-
toimittajat, kuten BASF, Mobil ja 
Adibis. 

”Vuoden 1994 
alusta lyijyllinen bensiini 

kiellettiin Suomessa koko-
naan, , joten venttiilien 

lyijyä korvaava voiteleva 
lisäaine oli saatava muu-
alta.”

”Lisäainetta 
annosteltiin aluksi 

suoraan huoltoaseman 
säiliöön sekoittu-
maan.”

Vaikka lisäaineistus oli mel-
koinen puuhamaa, siitä oli myös 
hyötyä. Nyt SEO toimi enem-
män muiden yhtiöiden tavoin 
ja vastasi lisäaineiden osalta 
tuotteidensa laadusta. Nopeasti 
perustettiin myös lisäaineiden 
annostelua varten tarpeelliset ja 
tarkoin mittalaittein varustetut 
täyttöpisteet satamaterminaa-
lien läheisyyteen. Lyijyttömän 
bensiinin aikakausi alkoi ja sa-
malla käynnistyi uusi lisäaineiden 
höystämä laatukilpailu.

Hyvästit lyijylle

SEO - 40 VUOTTA SUOMALAISTEN 
MATKASSA - TARINA 12/40

Bensiinin lisäaineiden sekoitussäiliö, jollainen SEO:lla oli käytös-
sä polttoaineterminaalien yhteydessä vuosina n. 1995-2004. Osa 
laitteista oli sijoitettu lastauslinjan yhteyteen, jolloin säiliöauton 
odotusajat lyhenivät.
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Sisu Energia Oy:lle jo kolmas asema 

Kymen Paviljongin polttoainemyynti SEO:lle

Sukupolvien linjat koh-
taavat, kun Kymen Pavil-
jongin Matti Leskinen ja 
Sisu Energian Atte Koh-
taniemi ovat ryhtyneet 
yhteistyöhön. Matti Leski-
nen on 62-vuotiaana Kuu-
sankosken Vuoden yrittäjä 
2017. Atte Kohtaniemi on 
20-vuotiaana Suomen nuo-
rin huoltoasemayrittäjä 
vuonna 2014.

Kun Matti Leskinen perusti 
Kymen Paviljongin vuonna 1996, 
yritys työllisti kaksi ja puoli hen-
keä. Nyt vakituisia työntekijöitä 
on yhdeksän. Heidän lisäkseen 
samoissa tiloissa toimiva Penti-
kin tehtaanmyymälä työllistää 
viisi henkilöä.

Yrittäjäsuvun tarina alkoi 
varhain: Matin isä Erkki perusti 
huoltoaseman Pieksämäelle 1965 
ja Erkin isä puolestaan oli perus-
tanut limonaditehtaan Joroisiin 
vuonna 1928. Matin veli Jukka 
Leskinen pitää SEO-taukopaikko-
ja Pieksämäen Naarajärvellä ja 
Suonenjoen Koskelossa.

Ensimmäisen kerran Matti Les-
kinen toimi yrittäjänä jo 24-vuo-
tiaana perheyrityksessä vuosina 
1980-1986 tultuaan Pieksämäen 
Naarajärvellä sijaitsevan Lomat-
rion vetäjäksi. Valmistuttuaan 
ekonomiksi hän toimi kuusi vuot-
ta Postipankissa yritysrahoituk-
sen parissa. 

Kokonaan huoltamoalalle 
hän ryhtyi 1992 Hartolan Ku-
ninkaanportin tultua perheen 
omistukseen. Hartolan kiinteis-
tö siirtyi vuokralle 2008 alkaen. 
Kouvolassa Helsingintien varrella 
sijaitsevan Kymen Paviljongin 
taukopaikan Matti Leskinen osti 

vuonna 1996. Taukopaikan palve-
luihin kuului jo tuolloin Pentikin 
erikoismyymälä.

Matti Leskinen valittiin Kuu-
sankosken Vuoden 2017 Yrittä-
jäksi ja häntä kiitetään muun 
muassa siitä, että hänen yrityk-
sensä on menestynyt maailman 
myllerryksessä ja ketjuliikenne-
asemien puristuksessa verraten 
hyvin. Matti Leskiselle yrittämi-
sen ideologia on yksinkertainen: 
ole aito ja usko omaan tekemi-
seen. Menestyäkseen yrityksen 
on pystyttävä uusiutumaan.

- Olemme muun muassa pää-
tyneet siihen, että valmistuot-
teiden sijaan leivomme itse lei-
vonnaiset ja suolaiset piirakat. 
Valitsemamme linja on tuottanut 
tulosta. Se näkyy tyytyväisissä 
asiakkaissa, jotka saapuvat meil-
le aina uudestaan.

Nimi on enne: Sisu Energia Oy
Atte Kohtaniemen yritys on 

Sisu Energia Oy, ehkä nimi on 
enteellinen, sillä hän on ottanut 
vastattavakseen jo kolmannen ja-
kelupisteen, Kymen Paviljongilta 
vuokratun polttonestejakelun.

Ensi töikseen hän valitsi polt-
toainelaadut Kouvolassa 6-tien 
varressa sijaitsevalle asemalle 
niin, että jakelumittarista löytyy 
myös 4-T pienkonebensiiniä. Kol-
lega Askolan Monninkylässä ovat 
myyneet tuotetta mittarista jo 
vuosia, ja tuote saadaan omil-
la noudoilla edullisesti suoraan 
Naantalista.

Toistaiseksi Atte Kohtaniemi on 
keskittynyt polttoainemyyntiin ja 
lämmitysöljykauppaan Pohjois-
Kymenlaakson alueella. Hän ajoi 
rekkakortin ja ADR-ajoluvat am-
mattikoulussa ja pääsi armeijan 
jälkeen isänsä yritykseen suoraan 

ammattitöihin 20-vuotiaana. 
Suomen nuorimpana huoltoase-
mayrittäjänä hän osti huoltoase-
man Jaalassa 2014.

- Jaalan kylä tarvitsi palvelu-
ja ja tuttavaperhe tarjosi huol-
tamoa ostettavaksi. Olen vähän 
kerrassaan kunnostanut liike-
paikkaa ja elvyttänyt polttones-
tekauppaa ja oheispalveluja. 
Kahvila on vuokrattu yrittäjälle 
ja korjaamopuolta remontoitu.

- Jaalassa on paljon kesämök-
kejä. Kesä on täällä yhtä iso 
juttu kuin talvi Lapin hiihtokes-
kuksille. Kun sesonki alkaa, asi-
akkaita tulee paljon lisää.

Kymen Paviljongin SEO-piste 
on Atte Kohtaniemelle jo kolmas 
liikepaikka. Toinen asema oli hä-
nelle vuonna 2017 siirtynyt, isän 
Sakari Kohtaniemen omistama 

polttoainejakelu Elimäellä. Sa-
kari Kohtaniemi oli puolestaan 
perustamassa Pukaron SEO-huol-
toasemaa veljensä Hannu Kohta-
niemen kanssa 1988-1989.

Yksityisten yrittäjien ja polt-
toainekaupan tulevaisuuden 
näkymien molemmat yrittäjät 
arvelevan olevan myönteisiä: 
yrittäjävetoisuus, omaleimaisen 
palvelun jatkuva kehittäminen 
ja yrittäjien yhteistyö on vahva 
voimavara, jonka avulla asiak-
kaat saadaan jatkossakin niin 
tankille kuin kassalle. Tästä vah-
vana osoituksena on Matti Leski-
sen mukaan erikoistapahtumien 
houkuttavuus hyvissä palvelu-
paikoissa, kuten juuri äitienpäi-
vänä tarjottu Kymen Paviljongin 
äitienpäivälounas, jolle osallistui 
lähes 600 vierasta.

Atte Kohtaniemen kädessä 
4-T-pistooli. Pienkoneben-

siiniä voi ostaa nyt myös 
Kymen Paviljongin SEO:lta 
suoraan omaan kuljetusas-

tiaan. Hinta on halvempi 
ja tyhjien pakkausten 

palautuksesta ole vaivaa.

Kymen Paviljonki on ollut 22 vuoden ajan 6-tien maamerkki sekä tauko- 
ja tankkauspaikka juuri ennen Kouvolaa ja on myös suosittu nähtävyys.
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Vimpeli hallitsi SuperPesis -avauksessa 

Fuengirolassa

Euroopan kuumin Roadtrip 2018 

Kumipallo4000
Kumipallo4000 on Euroopan huikein 

roadtrip. Mukaan lähtee kymmeniä 
urheilu- ja GT-autoja sekä upeita per-
soonia. Tapahtuma on ennen kaikkea 
autoharrastajien kokoontuminen, jon-
ka suurin arvo on samanhenkisen po-
rukan yhdessä olo ja urheiluautojen 
vieminen tien päälle sen sijaan että ne 
ovat paikoillaan autotalleissa tai näyt-
telyissä.

Matkat tarjoavat tuhansia kilomet-
rejä, joita edetään etappi kerrallaan. 
Reittiä ei kerrota etukäteen osallistu-
jille. Reissupäivien aikana on järjes-

tetty checkpoint -tehtäviä, joiden to-
teuttajista parhaat palkitaan.

Ajankohta on 2.-8.7.2018, jolloin 
tapahtuman etenemistä voi seurata 
hakemalla esiin facebook-sivun Kumi-
pallo4000.

SEO:n värit ovat näkyneet vuosien 
2016 ja 2017 Kumipallo 4000 reissujen-
kin autoissa. Vuoden 2018 tapahtumassa 
SEO:n 40v juhlavuoden kunniaksi näky-
vyys on entistä isompi! SEO värit nä-
kyvät mm. kuvan valkoisessa Lamborg-
hinissa ja useissa kymmenissä muissa 
toistaan upeammissa urheiluautoissa.

Superpesiskausi sai hienoa 
startin kun Vimpelin Veto kohta-
si Imatran Pallo-Veikot Espanjan 
lämmössä. 

Toivottavasti sää suosii kesän 
aikana pesisyleisöä myös täällä 
Suomessa, sillä viime kesän kyl-
mä ja sateinen sää verotti monen 
joukkueen yleisökeskiarvoa. Veto 
lähtee puolustamaan Suomen 
mestaruutta lähes samalla mie-
histöllä, sillä ainoastaan legenda 
Tuomo Lönnmark lopetti viime 
kauden mestarijoukkueesta.

Kakkospelinjohtajana Jussi 
Haapakosken paikalla toimii Pasi 
Tyynelä. Laaja pelaajamateriaali 
antaa pelinjohtaja Sami-Petteri 
Kivimäelle mahdollisuuden le-
puuttaa avainpelaajia keskikesän 
kovimmassa otteluruuhkassa.

Vimpelin Veto panostaa tule-
valla kaudella Saarikentän ravin-
tolapalveluihin ja mm. kiertävää 
kenttämyyntiä on luvassa. Suun-
nitelmissa on lisäksi äänentoisto-
järjestelmän uusiminen yhteis-
työkumppanin hankkeena.

Pesiskesä tarjoaa huippuot-
teluita läpi kauden ja varsinkin 
kuumat pohjalaisjoukkueiden 
paikallisottelut ovat pesiskauden 
ehdottomia helmiä. Saarikentäl-
lä koet aidon kunnon pesistun-
nelman. Kauden kotiavaus oli 
helatorstain aattona 9.5, joilloin 
Vimpeli vei kovan taisto luvuin 
2-0 (6-2, 7-6).

Vimpelin kotiottelut ennen ju-
hannusta: 24.5. (Hamina), 29.5. 
(Oulu), 31.5. (Seinäjoki), 15.6. 
(Koskenkorva) ja 17.6. (Joensuu).

FC Lahdella
onnistunut alkukausi Veikkausliigassa

Veikkausliigan alkukierrokset 
ovat sujuneet FC Lahdelta erin-
omais esti. Kun neljä kärkipään 
joukkuetta (RoPS, KuPS, HJK ja 
FC Lahti) ovat kahden pisteen 
sisällä, niistä FC Lahdella on 
vähiten pistemenetyksiä ja peli 
vähemmän pelattuna kuin muilla 
kärkijoukkueilla, hyvä startti!

FC Lahti perustettiin vuon-
na 1996 FC Kuusysin ja Lahden 
Reippaan edustusjoukkueet yh-
distämällä. Veikkausliigassa se 
on pelannut kausilla 1999–2010 ja 
uudelleen kaudesta 2012 alkaen. 
Seura on saavuttanut Veikkauslii-
gan pronssia kausilla 2008 ja 2014 
sekä Suomen Cupin hopeaa kau-
della 2002.

Tunnetuin lahtelainen jalka-
palloilija on Lahden Reippaan 

kasvatti Jari Litmanen, joka pela-
si myös FC Lahdessa kausina 2004 
ja 2008. Litmanen pelasi 1995 
Mestarien liigan voittaneessa Aja-
xissa vuodet 1992-1999. Suomen 
maajoukkueessa Litmasella on 
eniten miesten otteluita, kaikki-
aan 137, vuosina 1989-2010.

FC Lahdella on tällä kaudella 
myös Eurooppa-liigan karsinta-
paikka. Tämä samoin kuin kotiot-
teluiden palaaminen Lahden Ki-
sapuistoon lisäävät yleisömääriä 
ja mielenkiintoa otteluihin.

Eurooppa-liigan alkukierrok-
set arvotaan UEFA:n päämajassa 
Nyonissa, Sveitsissä 20.6. ja en-
simmäinen kierros pelataan 12.7. 
ja 19.7. Siitä kierrokset jatkuvat 
viikon välein. Kotiottelupäivä sel-
viää myös Nyonissa.

Vastaukset parlamentin kesäventtiin sivulta 13:

1. c) 6 dl  2. d) 60 litraa 3. b) 0,6 litraa 4. b) 1400 km 5. a) Seat Ibiza 6. d) Orkla 7. c) 550 megajoulea 8. a) 21 MJ 9. d) 42 snt/km 10. b) uusiutuvan energian 
direktiiviä  11. c) 1994 12. a) sähköllä 13. c) 2001 14. b) 1949 15. d) 159 16. b) TM 17. a) CCS 18. c) 3,0 MJ 19. d) 980 kWh/m2 20. d) öljyliuske 21. c) 5,0 MWh .
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Nauvon kesä alkoi helatorstaina

Huoltoasema on tärkeä palvelija

Nauvoon liikutaan lautalla, 
uusi hybridilautta Elektra ot-
taa kyytiin 90 henkilöautoa ja 
edelleen liikennöivä Sterna 66 
autoa. Kesävieraat tulivat san-
koin joukoin Nauvon ja lähiym-
päristön saarille helatorstain 
pitkänä viikonloppuna.

Useimmat kesäpalvelut, ravin-
tolat ja hotellit avaavat ovensa 
aikaisin toukokuussa ja lisäävät 
aukioloaikojaan.

Huoltoasematoimintaa harjoit-
tavan Kaj Båge Ab:n palveluille on 
kysyntää, sillä seuraava palveleva 
asema on yli 50 kilometrin päässä. 
Kasper Båge vetää autopalvelua ja 
polttoainekauppaa ja hänen kaksi 
siskoaan Nina ja Stella vastaavat 
myymälän ja SEO-Baarin toimin-
nasta. 

Myymälässä ja korjaamolla käy 
paljon asiakkaita helatorstain aat-
tona 9.5., jolloin asemalla lipu-
tettiin SEO:n 40-vuotisjuhlan mer-
keissä. SEO-verkostoon perheen 
yhtiö Kaj Båge Ab siirtyi vuonna 
2007 Esso-kaupan jälkeen.

- Kesävieraita tulee saari täy-
teen uudella isolla lautalla, ja 
välillä on myymälöissä ruuhkaa, 
sitten taas odotetaan seuraavaa 
lautallista.

- Saariston rengastie kulkee 
Nauvon, Korppoon ja Iniö kaut-
ta ympäri aina Naantaliin asti ja 

on valtavan suosittu turistireitti 
retkeilijöille, pyöräilijöille ja mo-
toristeille. Pikku rengastie kulkee 
Nauvosta Rymättylän ja Naantaliin.

Nauvolaisuus on tärkeää
Kuntaliitos muutti Paraisten, 

Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja 
Iniön nimen Paraisiksi. Vaakunaksi 
valittiin Nauvon vaakuna, vaikka 
ratkaisu ei kaikkia tyydytä.

- En ymmärrä, miksi meiltä 
otettiin kilpikin pois. Sehän on his-
toriallisesti ollut ihmisten suoja, 
ja nyt kilpi on viety pois. Nauvo-
laisuus kuitenkin elää ja voi hyvin. 
Saaren paikallinen yhteistyö on 
syntynyt pitkän ajan kuluessa elin-
keinojen ja palvelujen kehittyes-
sä. Nauvossa toimii edelleen kaksi 
pankkia, siellä on oma apteekki, 
kauppoja ja vireää yritystoimintaa 
ja maataloutta.

Hyvänä esimerkkinä on Nagu 
Öl (Nauvon Olut), jonka resepti 
ja raaka-aineet ovat paikallista 
yhteistyötä. Tuotteen valmistaa 

Vakka-Suomen Panimo Uudessa-
kaupungissa.

- Olut on suomalaiseen makuun 
hyvin sopiva, pehmeä Kölsch-tyyp-
pinen tuote. Sitä valmistetaan 
kesäoluena, joka on maultaan hie-
man kevyempi, ja talvioluen re-
septissä on mukana tummaa mal-
lasta, Kasper Båge kuvailee.

- Viime joulun alla möimme 
paljon talviolutta. Paikalliset ovat 
sen ottaneet omakseen ja kysyn-
tää on ollut muuallakin.

Kasper Båge
SEO:n hallitukseen

Suomalaisen Energiaosuuskun-
nan (SEO) hallitusta täydennettiin 
huhtikuun lopussa vuosikokoukses-
sa, ja Kasper Båge tuli valituksi 

kolmivuotiskaudeksi. Hän luottaa 
kauppiaiden omistaman ja itsenäi-
sen öljy-yhtiön toimintaan.

- Taloudelliset vastuut kuuluvat 
kaikille, sen vuoksi on hyvä, että 
kauppiashallituksessa tapahtuu 
kiertoa.

- Olen perehtynyt käytännön 
kauppiastoimintaan kahden vuosi-
kymmenen ajan. Lisäksi osallistun 
yhteisten asioiden hoitoon paikal-
lisessa säästöpankkisäätiössä.

- Hinnoittelusta yksityiset kaup-
piaat ovat yleensä samaa mieltä, 
isot yhtiöt ovat muutelleet auto-
maattien hintoja ilman mitään 
syytä ja luoneet kuluttajillevääriä 
mielikuvia hinnoittelusta, Kasper 
Båge esittää mielipiteenään.


