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Sisällysluettelo
K-kauppiasliiton
jäsenpalvelut
K-kauppiaiden
yhteistoiminta ja edunvalvonta:
K-kauppiasliiton hallituksen toiminta
vuosikokoukset
toimialayhdistysten toiminta
ketjujohtokuntien toiminta
luottamuskauppiaskoulutus
alueellinen toiminta
ympäristötyöryhmän toiminta
yhteydenpito viranomaisiin,
edunvalvonta
asiamiehen palvelut

Jäsenyys/vaikutusmahdollisuus
kaupan alan järjestöissä
Elinkeinoelämän keskusliitto
Suomen Kaupan Liitto
Päivittäistavarakauppa ry
Rakennus- ja sisustustarvikekauppa ry
Erikoiskaupan Liitto ry

K-kauppiasedustus
Vähittäiskaupan Takaus Oy
(hallituksen kauppiasjäsenet 2006:
Tapio Särkilahti, Heimo Välinen,
Rauno Törrönen)
Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy
(hallituksen kauppiasjäsenet 2006:
Pentti Kalliala, Rauno Mäkinen
ja tj Matti Mettälä)
Kesko Oyj (hallituksen kauppiasjäsenet 2006: Pentti Kalliala,
Heikki Takamäki ja Jukka Säilä)
Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö (Hallituksen kauppiasjäsenet
2006: Pentti Kalliala, Tapio Särkilahti,
Rauno Mäkinen sekä tj Matti Mettälä)
K-instituutti Oy (hallituksen kauppiasjäsen 2006: Kari Salminen sekä
tj Matti Mettälä)

Muut palvelut
liiton toimiston palvelut
K-Team-toiminta
Mestarimyyjäkoulutus
K-kauppiaskortti
K-kauppiaiden valmennus
ammattilehdet ja viestintä
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Puheenjohtajan katsaus
Toimitusjohtajan katsaus
Yleistä liitosta
Hallituksen ja talouden kertomukset
K-ruokakaupat nousukiidossa
K-erikoiskaupat kaipaavat uutta vaihdetta
K-rautakaupat säilyttivät vahvan asemansa
K-ryhmä haluaa parhaat työntekijät
K-luottamuskauppiaista taitavia johtajia
K-Team: K-tunnelmaa ja intoa työpäiviin
100 prosentin asenteella
Svenskspråkiga verksamhet 2006
Osaaminen erottuu
Mestarimyyjäkoulutuksessa
Sähköisen viestinnän uudistukset
vahvistivat jäsenviestintää
Ammattilehdet: Uusien avausten vuosi
Huomionosoitukset 2006
K-kauppiasketjut 2006
Tapahtumat 2006
Aluerahastoilla aktiivinen vuosi
K-kauppiasliiton henkilökunta 2006

K-kauppiaiden
määrä kasvoi
K-kauppiaiden määrä kääntyi
ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin kasvuun. Vuoden 2006
lopussa K-kauppiaita oli 1294,
joka on 43 enemmän kuin vuosi
sitten. K-ruokakauppiaita oli 925,
erikoiskauppiaita 204 ja maatalous- ja rautakauppiaita 165.
K-kauppiaiden keski-ikä oli 45
vuotta. Nuorin oli 22-vuotias ja
vanhin 86-vuotias.

Naisten osuus nousi hieman
ja oli 19 %. Noin 80 % kaupoista oli kuitenkin perheyrityksiä,
vaikka K-kauppiasoikeudet olisivatkin olleet miehillä. K-kauppiasuraa kauppiailla oli takana
keskimäärin 13 vuotta. Vuoden
2006 aikana kauppiasuransa
aloitti 126 uutta K-kauppiasta.

K-kauppiaiden keski-ikä oli

45-vuotta.
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PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

Hyvä vuosi

K-kauppiasyrittäjyydelle

Vuosi 2006 oli erinomainen vuosi K-kauppiasyrittäjyydelle.
K-kauppiasammattia korostettiin selkeästi K-ryhmän
kilpailuetuna ja se nosti terveellä tavalla K-kauppiaiden
ammattiylpeyttä. Myynti kävi mukavasti ja K-kauppiasmäärä kääntyi nousuun.

K

-kauppojen ilmapiiri parantui ja vanha
kunnon K-henki nosti taas päätään. Koska
kauppias elää myynnistä, syy löytyy varmasti
positiivisesta myynninkehityksestä. K-ruokakaupat
kehittivät myyntiään 5,2 prosenttia, K-rautakaupat
7,6 prosenttia, K-erikoiskaupat 4,3 prosenttia ja
K-maatalouskaupat 1,7 prosenttia. Positiiviset myynninkehitysluvut luovat sisäisesti lisää taistelutahtoa
ja vakuuttavat myös asiakkaat siitä, että K-ryhmä
uudistuu ja kehittyy koko ajan.
K-kauppiaiden tekemisen meininki kasvoi
vuoden varrella ja loppuvuonna K-ruokakaupat pääsivät alan kehitykseen kiinni
ja kasvoivat alaa nopeammin. Uudet
myyntikatepohjaiset sopimukset kauppapaikkamaksuissa vaikuttivat positiivisesti useimpien K-ruokakauppiaiden
yrittäjämotivaatioon ja vahva yhteinen
tekeminen vauhditti myyntiä.

Kauppiaskunta
vahvistui
K-kauppiaiden määrä kääntyi nousuun, kun Cassat ja K-pikkolot muutettiin yrittäjävetoisiksi ja saimme
entisiä Spar-kauppiaita K-kauppiaiksi. Uusia K-kauppiaita aloitti
ennätysmäärä ja lopettaneiden
määrä oli normaalia pienempi.
Ilahduttavaa oli myös naisten
osuuden lisääntyminen.
K-kauppiasammatti
näkyi entistä vahvem-

min myös mediassa. Alkuvuonna toteutettu K-kauppiasrekrytointikampanja tuotti valtavan määrän
hakijoita, joista parhaat otettiin ohjelmaan mukaan
kasvamaan K-kauppiaiksi.
Plussan kehitystyö jatkui koko vuoden ja ensimmäiset muutokset näkyvät asiakkaille toukokuussa
2007. Uudistuksen tavoitteena asiakkaan kannalta
on kanta-asiakasjärjestelmämme parantuminen ja
kaupan kannalta myynnin ja kanta-asiakkaiden määrän kehittyminen.

Taistelutahtoa tarvitaan
K-luottamuskauppiailla on merkittävä rooli, kun
K-ryhmässä tehdään päätöksiä. K-luottamuskauppiaiden toimintatapoja on kehitetty määrätietoisesti
jo useamman vuoden ajan. Kehitystyö jatkuu, jotta
meillä on aina parhaat voimat hoitamassa yhteisiä
asioita ja varmistamassa K-kauppiaiden äänen kuulumisen K-ryhmän päätöksenteossa.
Vuosi 2007 näyttää valoisalta, vaikka kilpailu
kiristyy edelleen. K-kauppiasyrittäjät puhkuvat nyt
sellaista taistelutahtoa, että se välittyy positiivisesti
henkilökuntaan ja heidän kauttaan asiakkaisiin.
Paikallinen K-kauppias on asiakkaalle tae hyvästä
palvelusta, sopivasta valikoimasta ja kilpailukykyisestä hinnoittelusta. Strategiauudistuksen kautta
K-kauppiasliitto luo jatkossa entistä enemmän ja
monipuolisempia taustaedellytyksiä, jotka auttavat
K-kauppiaita menestymään ja kehittymään.
Kiitän K-kauppiaita, K-luottamuskauppiaita ja
K-kauppiasliiton toimiston henkilökuntaa hyvin
tehdystä työstä vuonna 2006.

Pentti Kalliala
K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja

4

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yrittäjyyttä

ja yhteistyötä

Vuosi 2006 näytti jälleen kerran K-kauppiasyrittäjyyden
voiman ja lujitti luottamusta siihen, että K-kauppiasyrittäjyys
on yksi keskeisistä K-ryhmän kilpailueduista. Kun K-kauppias
”hoitaa homman” hyvin, erotumme positiivisesti
kilpailijoistamme.

K-

kauppiasliiton strategian vuonna 2005 aloitettu uudistustyö eteni toteutusvaiheeseen
vuoden lopussa tehdyn toimintojen uudelleenorganisoinnin myötä. Kevään aikana jäsenistön
palvelutarpeita selvitettiin kahdella jäsenkyselyllä,
joista saatujen vastausten pohjalta suunniteltiin
liiton toiminnan uudistettu rakenne, jossa keskitytään K-kauppiasyrittäjyyden kehittämiseen kolmen
”kivijalan” kautta:
vahva yhteistyö K-ryhmän sisällä
ja alan järjestöissä
K-kauppiaan yrittäjyyttä hyödyttävät palvelut
ketjutoiminnan kehittäminen yhdessä
Keskon kanssa.
Strategian toteutuksessa korostuu jatkossa aiempaa
tavoitteellisempi yrittäjyyden yleisten toimintaedellytysten vahvistaminen aktiivisen kaupan alan
järjestö- ja viranomaisyhteistyön kautta.
Osana strategian uudistamista täsmennettiin
myös K-kauppiasliiton ja Keskon välistä työnjakoa,
minkä seurauksena osa perinteisistä K-kauppiasliiton toiminnoista siirrettiin vuoden 2006 päättyessä
Kesko-konsernin toteutusvastuulle. Näkyvin näistä
muutoksista oli Mestarimyyjäkoulutuksen siirto
osaksi ketjukoulutusten kokonaisuutta K-instituuttiin 1.1.2007 alkaen, K-kauppiasliiton 46 vuoden
kehitystyön jälkeen.
Strategiatyöhön liittyen uudistettiin myös liiton
visio, joka on nyt K-kauppiasliitto on K-kauppiaan
menestyksen ja K-kauppiasyrittäjyyden arvostettu kehittäjä. Jäsenistölle tämä tavoite näkyy liiton uutena
asiakaslupauksena K-kauppiasliitto auttaa K-kauppiasyrittäjää menestymään ja kehittymään.
Vuonna 2006 toteutettiin K-ruokakauppiaiden
ja Ruokakeskon kanssa projekti, jossa konkretisoitiin niitä tekijöitä, joilla erotumme positiivisesti
kilpailijoista K-kauppiaan henkilökohtaisen lisäarvon
osalta. Projektin tuloksena koottiin laaja kooste
K-ruokakauppiaiden hyviä käytäntöjä asiakkaiden,
henkilöstön ja muiden paikallisten sidosryhmien
kanssa toimimiseen. Kooste toimii jatkotoimien
pohjana, kun kehitetään konkreettisia työkaluja
kauppiasyrittäjyyden kilpailuedun vahvistamiseen.
Pohjatyötä voidaan hyödyntää niin K-kauppiasyrittä-

jyyden pitkäjänteisessä kehittämisessä kuin ketjujen
kehitystoimia mietittäessä.
Strategian tehokkaan toteutuksen ytimessä on
osaava organisaatio, jonka perustan muodostavat
K-kauppiaiden keskuudestaan valitsemat
lähes 100 K-luottamuskauppiasta.
Strategiauudistuksen yhteydessä
K-luottamuskauppiastoiminnan rakenteeseen ei ollut
tarve tehdä muutoksia.
Sen sijaan liiton toimiston
henkilöstön määrä pieneni tehtyjen työnjakojen
täsmennysten seurauksena. Pääosalla henkilöstöstä
myös työnkuvat uudistuivat vastaamaan toiminnan
uudistettuja tavoitteita.
Odotukset toiminnan uudistamiselle on nyt viritetty kiitokset kaikille kehitystyöhön
osallistuneille. Tulokset syntyvät
yhdessä tekemisen kautta.

Matti Mettälä
K-kauppiasliiton
toimitusjohtaja
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Vähittäiskaupalla
onnistunut vuosi
Suomen Kaupan Liiton mukaan vuosi 2006
oli tukku- ja vähittäiskaupalle erinomainen.
Myynti kehittyi suotuisasti lähes koko alalla,
minkä seurauksena kaupan työllisyystilanne
parani entisestään.

K

otitalouksien ostovoima
kasvoi 2,5 prosenttia.
Kuluttaja-asiakkaat ovat
viime vuosina panostaneet
entistä enemmän laadukkaisiin kalliimpiin tuotteisiin niin
erikoistavarakaupassa kuin
päivittäistavarakaupassakin.
Suomen Kaupan Liiton
piirissä oleva vähittäiskauppa saavutti viime vuonna
keskimäärin 4,5 prosentin
myynninkasvun ilman autokauppaa. Vuoden 2005 kasvu
ylitettiin yli kahdella prosenttiyksiköllä.
Erikoiskaupan yli kuuden
(6,7) prosentin keskimääräinen myynninkasvu on niin
hyvä, että vastaava kehitysluku löytyy kymmenen vuoden
takaa. Päivittäistavarakauppa
pääsi usean vuoden tauon
jälkeen takaisin kasvu-uralle,

myynninkasvu oli 4,1 %.
Rakennus- ja sisustustarvikekaupalla oli viime vuonna
kuudes peräkkäinen kasvuvuosi (+6,2 %). Pientalorakentaminen ja korjausrakentaminen vauhdittivat
edelleen alan kauppaa,
myös pihaan ja puutarhaan
panostettiin. Maataloustavarakaupassa yllettiin
viime vuonna 3,6 prosentin
myynninkasvuun, joka on
alalle melko normaali.
Kauppa työllisti vuonna
2006 keskimäärin 303 400
henkilöä kuukaudessa, mikä
on 2 600 henkilöä enemmän kuin vuonna 2005.
Kaupan työllisyystilanteen
odotetaan paranevan edelleen.

Palveluita
ja edunvalvontaa
kaikille K-kauppiaille
K-kauppiasliitto ry on K-kauppiaiden edunvalvonta- ja yhteistoimintajärjestö, johon kuuluvat kaikki noin 1 300 Suomen K-kauppiasta. K-kauppiasliiton tehtävänä on kehittää ja vahvistaa K-kauppiasyrittäjyyttä K-ryhmän kilpailuetuna sekä ajaa K-kauppiaiden
yhteisiä etuja K-ryhmässä ja kaupan alan järjestöissä.
K-kauppiasliitto organisoi liiton hallituksen, toimialayhdistysten, ketjujohtokuntien ja K-Teamin toiminnan. Liiton luottamustehtävissä toimii noin sata K-kauppiasta, jotka edustavat valitsijoitaan eli kaikkia K-kauppiaita. Kauppiaiden tukena työskenteli
vuonna 2006 lähes 30 henkilön toimisto. K-kauppiasliitto tarjoaa
K-kauppiaille palveluita ja tuotteita, jotka helpottavat heidän
päivittäistä työtään ja siinä menestymistä.
K-kauppiasliitto on perustettu vuonna 1912.

K-kauppiasliiton tehtävä ja tavoite:
Visio:

K-kauppiasliitto on K-kauppiaan menestyksen ja
K-kauppiasyrittäjyyden arvostettu kehittäjä.

Missio:

K-kauppiasliitto kehittää ja vahvistaa
K-kauppiasyrittäjyyttä sekä
valvoo K-kauppiaiden yhteisiä etuja.

Asiakaslupaus: K-kauppiasliitto auttaa K-kauppiasyrittäjää
menestymään ja kehittymään.

K-kaupan arvot

K-kauppiasliiton organisaatio 2006
K-kauppiasliitto ry:n hallitus | puheenjohtaja Pentti Kalliala, varapuheenjohtaja Tapio Särkilahti
K-ruokakauppiasyhdistys ry

K-erikoiskauppiasyhdistys ry

Hallitus:

Hallitus:

pj Heimo Välinen
vpj Kari Salminen
vpj Markku Hautala

pj Rauno Mäkinen
vpj Risto Niklas–Salminen

Ketjujohtokunnat:

Andiamo | Intersport
K-kenkä | Musta Pörssi

K-extra | K-citymarket
K-market | K-supermarket

Ketjujohtokunnat:

K-kauppiaat | 1 294 henkilöä
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K-maatalous- ja
rautakauppiasyhdistys ry
Hallitus:
pj Tomi Korpisaari
vpj Pekka Elonheimo

Ketjujohtokunnat:

K-Team
Hallitus:
pj Tapio Särkilahti
vpj Pia Keto–Tokoi

Aluetoimikunnat
13 kpl

K-maatalous | K-rauta
Rautia

K-kauppojen
henkilökunta
23 000 henkilöä

K-kauppiasliiton
toimisto
tj Matti Mettälä
K-kauppiaiden
yhteistoiminta
Edunvalvonta
Viestintä
K-kauppojen
henkilöstöresurssit
Lehdet
Markkinointi
Taloushallinto
28 henkilöä

Päätöksillä kohti uutta strategiaa
K-kauppiasliiton hallitus ohjasi vuoden aikana
strategisten hankkeiden etenemistä. Tavoitteena
on tarjota yksittäiselle jäsenelle entistä parempia
palveluita.

K-

kauppiasliiton hallitus
uudisti tammikuussa
osakeomistussuosituksen K-kauppiaille. Liiton hallitus suosittelee, että K-kauppiaat hankkivat omistukseensa
sääntöjen määräämän tuhannen Keskon A-osakkeen lisäksi
Keskon osakkeita määrän, joka
vastaa K-kauppiaan kolmen
viikon ostoja Keskosta. Siten
K-kauppiaitten ja K-kauppiasliiton riittävä osakeomistus
Keskossa saadaan turvattua.
Lisäksi Keskon osakkeet ovat

olleet hyvä sijoituskohde ja
K-kauppias voi käyttää niitä
liiketoiminnassaan vakuutena.

Uudenlainen
kauppiasmalli
Hallitus hyväksyi maaliskuussa
K-market Cassa -kauppiassopimuksen. K-market Cassa
-kauppiaiden liiketoimintamalli
poikkeaa muiden K-ketjujen
kauppiassopimuksesta siten,
että liiketoimintamallissa
K-kauppiaan rooli keskittyy
henkilökunnan ja myymä-

lätoimintojen johtamiseen.
Tavaravarasto K-market Cassa
-mallissa on Keskon omaisuutta.
Hallitus ohjasi strategisten
hankkeiden etenemistä koko
vuoden. Joulukuussa hankkeiden pohjalta päätettiin
organisoida K-kauppiasliiton
toimisto toimimaan jatkossa entistä selkeämmin liiton jäsenen,
K-kauppiaan, hyväksi tehtävään työhön. 46 vuoden ajan
K-kauppiasliitossa järjestetty
Mestarimyyjäkoulutus päätettiin siirtää K-instituutti Oy:n
toteuttavaksi. K-instituutti on
K-ryhmän osaamisen kehittämiskeskus. Hallitus hyväksyi
joulukuussa liitolle täsmennetyn vision ja asiakaslupauksen.

K-kauppiasliitto ry:n
ja sen toimialayhdistysten
yhteenlasketut
tuotot ja kulut
Tuottojen jakauma 2006

Liiketoiminnan tuotot, 44 %
Jäsenmaksut, 8 %
Korkotuotot, 1 %
Osinkotuotot, 41 %
Yhtiöverohyvitystuotot, 6 %

Kulujen jakauma 2006

K-kauppiasliiton hallitus 2006
talousneuvos Pentti Kalliala,
puheenjohtaja, K-supermarket Raisio Center
kauppias Tapio Särkilahti,
varapuheenjohtaja, K-rauta Äimärautio, Oulu
diplomikauppias Heimo Välinen,
K-supermarket Seilori, Espoo
diplomikauppias Markku Hautala,
K-market Marski, Porvoo
diplomikauppias Kari Salminen,
K-citymarket Myyrmäki, Vantaa
kauppias Rauno Mäkinen,
K-kenkä Lappeenranta

kauppias Risto Niklas-Salminen,
Intersport megastore Koskikeskus, Tampere
kauppias Tomi Korpisaari,
K-maatalous Korpisaari, Riihimäki
diplomikauppias Pekka Elonheimo,
K-rauta Tourutorni, Jyväskylä
kutsuttuna toimitusjohtaja Matti Mettälä,
K-kauppiasliitto ry, Helsinki
sihteerinä asiamies Hannu Rinne,
K-kauppiasliitto ry, Helsinki

Liiketoiminnan kulut, 32 %
Henkilöstökulut, 22 %
Poistot, 1 %
Muut kulut, 20 %
Toimitilakulut, 4 %
Luottamuskauppiasorganisaation kulut, 10 %
Verot, 11 %

Edessä vas.
Heimo Välinen,
Kari Salminen,
Pentti Kalliala,
Rauno Mäkinen ja
Risto Niklas-Salminen.
Takana vas.
Markku Hautala,
Tapio Särkilahti,
Pekka Elonheimo ja
Tomi Korpisaari.
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K-ruokakaupa
”Saimme myynnin vihdoin käymään
ja ﬁilikset nousuun”, K-ruokakauppiasyhdistystä vuonna 2006 johtanut
diplomikauppias Heimo Välinen iloitsee.

K-

ruokakauppiaiden
alkuvuotta leimasivat
sopimusuudistuksesta
käydyt neuvottelut. Lopulta
lähes kaikki K-ruokakauppiaat
siirtyivät uudistetun sopimuksen
piiriin. Välisen mukaan uusien
myyntikatteeseen perustuvien
sopimusten jälkeen nähtiin, että
oli mahdollista kehittää kauppaa
ja parantaa myyntiä. Edellisen

vuoden mollivoittoiset tunnelmat
kääntyivätkin heti alkuvuodesta
plussan puolelle ja hyvä kehitys
jatkui koko vuoden.
”Uudet ketjusopimukset
loivat hyvän pohjan, jolla tarjota
parempaa laatua ja palvelua entistäkin edullisempaan hintaan”,
Heimo Välinen toteaa.
K-ruokakauppojen myynti
kehittyi vuoden aikana 5,2 prosenttia. Hyviä myynninkehityksiä
saatiin aikaiseksi joka ketjussa.
Syitä siihen olivat sopimusten
ohella K-kauppiasyrittäjyyden
esiinmarssi sekä voimakas
K-ruokakauppaketjujen yhteinen
tekeminen ja yhteismarkkinointi,
joka painoi ostohintoja alas.
”Vaikka S-ryhmän myynninkehitys ylitti meidän kehitykset,
niin K-ruokakaupoissa tapahtui
selkeä muutos. Kilpailu on kuitenkin aina paikallista ja pysyvä
kilpailuetu saavutetaan vain
K-kauppiaan ja pätevän henkilökunnan voimin”, Välinen
muistuttaa.

K-ruokakauppiaiden
määrä kasvoi
K-ruokakauppiasyhdistys sai
vuoden aikana vietyä käytäntöön
tavoitteensa, jonka mukaan jokaisessa K-ruokakaupassa on oltava
K-kauppias. Sen johdosta suuri
määrä muun muassa Cassoja
ja Pikoilin omistuksessa olleita
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Heimo Välinen avasi loppuvuodesta Espoossa
uuden suuren K-supermarket Seilorin.
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pat
kauppoja muutettiin kauppiasvetoisiksi. Oman merkittävän
lisäyksensä ruokakauppiaiden
määrään toivat Spar-ketjusta
K-ryhmään siirtyneet 17 kauppiasta. Lopputuloksena RKY:n
jäsenmäärä kääntyi ensimmäistä
kertaa pitkän laskukauden jälkeen
nousuun. Uusia ruokakauppiaita
aloitti yhteensä 106.

Osaaminen ratkaisee
Vuoden aikana päätettiin myös
uuteen Plussa-järjestelmään
siirtymisestä sekä keskusteltiin
tulevaisuuden haasteista: miten
varmistamme ammattitaitoisen
henkilökunnan lähitulevaisuudessa sekä hintakilpailukyvyn?
”Palveluosaamisemme pitää
olla jatkossakin ylivoimaista. Siksi
käynnistimme syksyllä Parhaat
ruokaideat -koulutuksen K-instituutissa. Lisäksi K-ruokakaupat
osallistuivat Mestarimyyjäkoulutukseen”, Välinen kertoo.

Haasteita riittää
K-ruokakauppiasyhdistykselle
on tärkeää, että kauppaehdot
rakennetaan myös jatkossa yksinkertaisiksi ja myyntiä kannustaviksi. Kova kilpailutilanne jatkuu
ruokakaupassa ja asettaa kovat
haasteet myynnin kasvattamiselle ja toisaalta myyntikatteiden
säilymiselle.

”Tarkka seuranta, kustannusten hallinta ja toiminnan
tehostaminen ovat tarpeen, jotta
kannattamattomat kauppapaikat
saadaan kuntoon. Lisäksi meidän
on saatava myynninkehitys
pysymään markkinakehitystä
nopeammalla tasolla, ettemme
enää menetä markkinaosuutta”,
Välinen toteaa.
Tavoitteena on, että K-ruokakauppojen myynti kehittyy
vuonna 2007 prosenttiyksiköllä
yli markkinoiden kasvun. Päivittäistavarakaupan kasvuksi on
arvioitu noin 4 prosenttia.
Hyvin alkanutta K-ruokakauppojen yhteistä tekemistä
kannattaa Välisen mielestä jatkaa
ja kehittää. Seuraava vuosi tulee
olemaan K-ruokakaupassa kasvun aikaa, siitä on hyviä viitteitä
näköpiirissä: kauppiailla on hyvä
vire, uusi K-Plussa lanseerataan ja talous jatkaa kasvuaan.
Yhdistys on myös mukana
kehittämässä kaikkien K-kauppojen henkilökunnan kattavaa,
toimialat ja ketjurajat ylittävää
ostoetujärjestelmää.
”Kauppiaskyselyn tuloksetkin näyttivät hyvää suuntaa
siitä, että ﬁilikset ovat nousussa
ja omaan tekemiseen uskotaan.
Viime vuonna K-ruokakauppojen alamäki loppui ja nyt on
kiitorata edessä”, Välinen uskoo.

K-ruokakauppiasyhdistyksen hallitus
diplomikauppias Heimo Välinen,
puheenjohtaja, K-supermarket Seilori, Espoo
diplomikauppias Markku Hautala,
varapuheenjohtaja, K-market Marski, Porvoo
diplomikauppias Kari Salminen,
varapuheenjohtaja, K-citymarket Myyrmäki, Vantaa
kauppias Toni Pokela, K-citymarket Iso Omena, Espoo
kauppias Timo Könttä, K-supermarket Ukko Pekka, Naantali
kauppias Esa Kiiskinen, K-supermarket Kontumarket, Helsinki
kauppias Olli Runokangas, K-market Pacius, Helsinki
diplomikauppias Pentti Kaulamo, K-extra Kaulamo, Konnuslahti
kauppias Risto Isokangas, K-extra Isokangas, Nummela
kutsuttuna toimitusjohtaja Terho Kalliokoski,
Ruokakesko Oy, Helsinki
sihteerinä kenttäpäällikkö Osmo Savolainen,
K-kauppiasliitto ry, Helsinki

Sahalahden Vuoden 2006 Yrittäjäksi
valittu kauppias Lari Timonen
kilpaili K-market Sahramin joukkueessa
Mestarimyyjäﬁnaaleissa 2005.

Paikallisuus on
K-kauppiaan vahvuus
”Kauppias on paikkakunnalla juuri niin näkyvä
kuin haluaa, myös isoissa kaupoissa. Paikallisuutta
pitäisi K-kauppiaiden korostaa vielä paljon enemmän”, uskoo Sahalahden Vuoden Yrittäjäksi valittu
kauppias Lari Timonen.
K-market Sahramissa kuusi vuotta kauppiaana
toiminut Timonen sai viime vuonna ilahduttavan
huomionosoituksen paikalliselta yrittäjäjärjestöltä,
joka palkitsi hänet Vuoden Yrittäjänä. Vastaavan
palkinnon vastaanottivat myös kymmenisen muuta
K-kauppiasta eri puolilla Suomea.
Timonen on ollut aktiivisesti näkyvissä reilun
2000 asukkaan Sahalahdella ja hänet tunnetaan
paikkakunnalla hyvin. Hän on muun muassa toiminut paikkakunnan yrittäjäyhdistyksen hallituksessa,
sponsoroinut paikallisia seuroja ja tehnyt lahjoituksia kyläkouluille. Myös kaupan valikoimissa alueen
tuotteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.
”K-kauppiaan pitää korostaa paikallisuuttaan,
sillä se on selkeästi meidän kilpailuetumme. Kauppiaiden vaihtuvuus ei saa olla liian suurta, sillä
oman paikallisen roolin rakentaminen vie useita
vuosia”, Timonen muistuttaa.
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K-erikoiskaup
kaipaavat uutta vaihdetta
”Erikoiskaupan vuodesta jäi kohtuullisen
positiivinen kuva, sillä kauppiaiden
tuloskunto on parantunut ja usko tekemiseen on aito. Tavoitteisiin emme kuitenkaan päässeet, sillä emme kaikilta osin
pysyneet yleisen kehityksen vauhdissa”,
K-erikoiskauppiasyhdistyksen puheenjohtaja Rauno Mäkinen kertoo.
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M

yynninkehitykset olivat
K-ketjuilla kohtuullisia, vaikkakin osa jäi
erikoiskaupan yleisestä kehityksestä. Urheilukaupassa Intersport
kasvatti myyntiään 4,5 %, kenkäketjut Andiamo ja K-kenkä 2,8 %.
Mustan Pörssin muutos edelliseen
vuoteen oli 1,3 %.
Erityisesti kodintekniikan
osalta vuosi 2006 oli välttävä ja
ongelmia oli myös muissa ketjuissa. Mäkisen mukaan syynä on, että
konsepteja ei saatu toimimaan
niin kuin pitäisi. Ketjujen välillä ja
ketjujen sisällä kauppojen kesken
on liian suuria eroja.
”Ketjut ovat liian epätasaisia.
Meillä on hyvä kärkiryhmä, mutta
liikaa alisuorituksia ja paljon
kauppoja siinä välillä. Ketjut

täytyy saada tasakuntoisiksi”,
Mäkinen toteaa.

K-henki nousussa
Erikoiskauppiaiden henki on
kuitenkin ollut hyvä ja tuloskunnon parantuminen on luonut
uskoa tulevaisuuteen. Mäkisen
mukaan verkosto on kunnossa ja
kauppapaikat kohtuullisen hyviä.
Kauppiasreservikin alkaa pikkuhiljaa olla kunnossa. Ongelmia
tuottavat perusasiat.
”Ketjujen kuntoon saaminen
vaatii kauppiaspersoonan likoon
laittamista, yhteistä tekemistä
ja intoa. Kasvua pitää saada
aikaiseksi ja pystyä ottamaan
nykyisistä konsepteista kaikki
irti”, Mäkinen uskoo. Parhaiden
kauppojen toimintamallit pitää

upat
onnistua monistamaan toisille
kauppiaille.

Plussasta uutta potkua
Kuluneena vuotena yhdistys
hyväksyi myös uuden Plussajärjestelmän. Mäkinen uskoo sen
hyödyttävän myös erikoiskauppiaita, sillä se tuo tarjoukset ja
hinnat selvemmin esiin.
Tähti Optikko -kauppiaiden
kanssa käytiin alustavia keskusteluja ERY:n jäsenyydestä.
Vastaanotto optiikkakauppiailta
oli myönteinen ja asiaa viedään
eteenpäin.

minen on ensiarvoinen tavoite.
Siihen päästäkseen yhdistyksellä
pitää olla entistä aloitteellisempi
ote toiminnan kehittämiseen.
On otettava huomioon ketjun
jäsenten tarpeet sekä pidettävä
kiinteää yhteyttä kenttään.
”Painopisteenä meillä on
johtokuntatyön kehittäminen
tehokkaammalle tasolle. Yhteydenpito luottamuskauppiaiden ja
ketjukauppiaiden välillä on saatava toimimaan”, Mäkinen toivoo.

Luvassa muutoksen vuosi
Puheenjohtaja Mäkinen julistaa
tulevan vuoden muutoksen
vuodeksi. Myynnin kasvatta-

K-erikoiskauppiasyhdistyksen
hallitus
kauppias Rauno Mäkinen,
puheenjohtaja,
K-kenkä Lappeenranta
kauppias Risto Niklas-Salminen,
varapuheenjohtaja,
Intersport megastore Koskikeskus,
Tampere
kauppias Jyrki Laulaja,
Andiamo Porvoo
kauppias Jyrki Aalto,
K-kenkä Myyrmanni, Vantaa
kauppias Mika Laitinen,
Intersport megastore Lappeenranta
kauppias Jari Koistinen,
Musta Pörssi Kouvola
kutsuttuna toimitusjohtaja
Matti Laamanen,
Keswell Oy, Helsinki
sihteerinä kenttäpäällikkö
Osmo Savolainen,
K-kauppiasliitto ry, Helsinki

Rauno Mäkisen
oma K-kenkä toimii
Lappeenrannassa.

Kuvassa ERY:n Vuoden 2006 kasvattajakauppiaat
Hanne ja Mika Laitinen (Intersport megastore
Lappeenranta) sekä oikealla Maire Isoviita.

Kasvattajakauppias
johdattaa kauppiasuralle
K-erikoiskauppiasyhdistyksen ketjut valitsevat vuosittain Vuoden kasvattajakauppiaan. Vuonna 2006
toinen arvonimen saaneista oli kauppias Maire Isoviita, joka toimii Raisiossa Myllyn kauppakeskuksen
Andiamo-kauppiaana.
13 vuotta kenkäkauppaa pyörittänyt Isoviita
palkittiin uusien kauppiaiden esimerkillisestä kasvatustyöstä. Mairen johdolla Myllyn Andiamon kaksi
jalkinemyyjää on valinnut itselleen kauppiasuran ja
he molemmat toimivat nyt kenkäkauppiaina. Aulis
Happonen luotsaa Kuopion Andiamoa ja Sanna Rintala toimii K-kenkäkauppiaana Hyvinkäällä. Lisäksi
Mairen kaupassa harjoittelee tälläkin hetkellä tuleva
kauppias.
Isoviita ei pidä kasvattajana toimimista vaikeana
ja työläänä, vaan hänen mielestään harjoittelijasta
on kaupalle hyötyä, sillä kasvatti tuo mukanaan
uusia tuulia ja ideoita.
”Kasvattajakauppiaana tulee mietittyä kaupan
asioita aktiivisesti yhdessä kauppiasharjoittelijan
kanssa. Kauppiasvalmennuksen tehtäviä varten
otetaan muun muassa paljon erilaisia raportteja
kaupan toiminnasta, joita ei ehkä muuten tulisi niin
katsottua”, Isoviita kertoo.
Työn iloa
Isoviidan mielestä kasvattajana toimiminen on
hauskaa, sillä siinä oppii toimimaan uudenlaisten ihmisten kanssa ja saa vaihtelua arkeen. Menestyvän
kenkäkauppiaan tärkeimpänä tekijänä hän näkee
aidon innokkuuden työhön.
”Kenkäkauppiaana toimiminen ei aina ole niin
helppoa ja siksi pitää olla työstään todella innostunut. Tärkeää on olla avoin uusille asioille sekä valmis
kehittämään toimintaa.”
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K-rautakaup
säilyttivät vahvan asemansa
”Kulunut vuosi oli maatalous- ja rautakaupoille kohtuullisen hyvä. Pystyimme
säilyttämään vahvan asemamme ja maatalouskauppakin kävi. Maatalouskaupoissa
suuntaus kääntyi yhä enemmän kohti yhdistelmäkauppoja ja positiivista oli myös
K-kauppiaan aseman lujittuminen niissä”,
K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen
puheenjohtaja Tomi Korpisaari summaa.

K-

maatalouskauppojen
siirtyminen kauppiaille
pääsi vuoden aikana
hyvään vauhtiin ja useita keskovetoisia liikkeitä siirtyi K-kauppiaiden omistukseen. Korpisaari
uskoo, että jatkossa kauppiaat
ottavat yleensä useampia kauppoja hoitoonsa ja suuntaus on
kohti yhdistelmäliikkeitä. Niiden
toiminnan kehittäminen olikin
yksi yhdistyksen keskeisistä tehtävistä. Käytännön ongelmia, kuten
päällekkäisiä valikoimia, koitettiin
ratkaista yhdistyksessä.
”Pääsimme asioissa eteenpäin
vuoden aikana. Jatkossa yhdistelmäliikkeitä varten rakennetaan selkeä malli, joka helpottaa toimintaa
huomattavasti”, Tomi Korpisaari
kertoo.
Myynnin osalta maatalouskaupat pärjäsivät kuluneena
vuotena markkinoiden mukaisesti,

myynninkehitys oli 1,7 prosenttia. Kannattavuudesta on kuitenkin jatkuva huoli. Korpisaaren
mukaan tulevaisuudessa oleellista
on, miten pystytään parantamaan
kilpailukykyä maatalouden rakennemuutoksessa. Uudet maatilojen
yrittäjät ovat nuorempia ja vaativampia, mutta myös suurempia
ostajia. Toimintojen sopeuttaminen on haasteellista rakennemuutoksen edetessä asiakaskunnassa.

Rautakaupassa
kilpailu kiristyy
Rautakaupassa K-ketjut pystyivät
säilyttämään vahvan valtakunnallisen asemansa. Rautia kasvatti
vuonna 2006 myyntiään 8,1 prosenttia ja K-rauta 7,1 prosenttia.
Rautakaupassa ostovoima kasvaa
edelleen mukavasti, mutta kilpailu kiristyy, kun muun muassa Sryhmä panostaa jatkossa vahvasti
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Tomi Korpisaarella riittää kiirettä, kun neljän oman liikkeen lisäksi
hän hoitaa luottamustehtäviä. Korpisaarten omat kaupat sijaitsevat
Riihimäellä, Nurmijärvellä, Mäntsälässä ja Hämeenlinnassa.
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upat
Tarja Patinen hoitaa kaupassa toimistotöitä, Timon vastuulle
kuuluvat enemmän henkilökunta ja markkinointi.

rautakauppaan. Asiakkaat vaativat
entistä enemmän ja siihen voidaan vastata ainoastaan ammattitaidon jatkuvalla päivittämisellä.
”Hyvä henkilöstö on voimavaramme ja myyjien ammattitaidon ja osaamisen merkitys aivan
ratkaisevaa. Ongelmamme on,
että rauta- tai maatalouskauppa
ei juuri houkuttele työpaikkana.
Hyviä työntekijöitä on yhä vaikeampaa löytää”, Korpisaari kertoo.

Kaikki keinot käyttöön
Paitsi verkoston kehittäminen, myös uusien kauppiaiden
kasvattaminen nousee kaiken
aikaa tärkeämmäksi. Osaamisen
kehittämiseen pitää panostaa sekä

kauppiaiden, kauppiasreservien
että henkilökunnan osalta.
Myös uudelle Plussa-järjestelmälle haettiin vuoden mittaan
uutta linjaa. K-maatalous lähtee
mukaan uuteen plussajärjestelmään ja asiakkaat saavat jatkossa
plussaa myymälöissä tapahtuvista
käteisostoista.
Kilpailussa pärjääminen
edellyttää, että käyttöön otetaan
kaikki mahdolliset uudet keinot.
”Johtokuntatyön ja suunnitteluryhmien rooli vain korostuu
jatkossa. Sitä ei voi pitää liikaa
esillä”, Korpisaari painottaa.

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen hallitus 2006
kauppias Tomi Korpisaari,
puheenjohtaja, K-maatalous Korpisaari, Riihimäki
diplomikauppias Pekka Elonheimo,
varapuheenjohtaja, K-rauta Tourutorni, Jyväskylä
kauppias Arto Heiskanen, Rautia-K-maatalous Vieremä
kauppias Timo Kaikkonen, Rautia Haukipudas
kauppias Veijo Julkunen, K-rauta Lahti
kauppias Pasi Viitanen, Rautia Mänttä
kutsuttuna toimitusjohtaja Jari Lind, Rautakesko Oy, Vantaa
kutsuttuna toimitusjohtaja Seppo Hämäläinen,
Maatalouskesko Oy, Vantaa
sihteerinä kenttäpäällikkö Osmo Savolainen,
K-kauppiasliitto ry, Helsinki

Vuoden paras Rautia
on yhdistelmäliike
Saarijärvellä toimiva yhdistelmäliike K-maatalousRautia Patinen on osoittanut toimivuutensa maaseudun muutoksessa. Timo ja Tarja Patinen saivat
syksyllä Vuoden Rautia -tunnustuksen 20 vuoden
yrittäjyyden jälkeen. Perusteena olivat asiakastyytyväisyystulokset, henkilöstön työtyytyväisyys, osallistumisaktiivisuus ketjun koulutuksiin sekä kaupan
myynnin suotuisa kehitys.
Patiset ovat kehittäneet toimintaansa tasaisesti
viime vuosien aikana. Laajennuksia on tehty useampia ja ympäristöasioihin on kiinnitetty huomiota.
Maataloudessa kaupan myynti on tuplaantunut 10
vuodessa ja rautamyynti kasvanut enemmän kuin
ketjussa keskimäärin.
”Lähdimme ensin kehittämään rautapuolta ja
sitä kautta nostamaan yritystä. Seuraavaksi satsaamme maatalousmyynnin kiihdyttämiseen”,
Timo Patinen kertoo.
Henkilökunta ratkaisee
Jatkuvan kehittämisen lisäksi Patisten kaupan
menestyksen kivijalkana on osaava henkilökunta.
Koko henkilöstö osallistuu vuosittain tiiviisti täydentävään ammattikoulutukseen ja yhteisrientoihin.
Mestarimyyjäkoulutuksessa he ovat kaikki olleet
mukana alusta alkaen ilman, että ketään on tarvinnut patistaa.
”Yhteishenki on meillä ollut aina kohdallaan”,
Patiset iloitsevat.
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K-ryhmä haluaa

parhaat työntekijät
Motivoituneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan
varmistamiseksi K-kaupoissa ja K-ryhmässä
on jo vuosien ajan rakennettu oppilaitosten
ja K-kauppiaiden välille sidosryhmäverkostoa.
Lisäksi opetussuunnitelmien kehittämistä
käytännön tasolle on organisoitu varsinkin
Retail-merkonomikoulutuksen, työssäoppimisen
ja ammattiosaamisen näyttöjen osalta.
K-ryhmä oli näyttävästi esillä myös nuorten
Next Step -messuilla Helsingissä.

V

uoden 2006 aikana
oppilaitoksissa pidettiin
opiskelijoille kymmeniä
K-ryhmää koskevia informaatiotilaisuuksia. Niiden kautta tavoitettiin lähes 2 000 toisen asteen ja
ammattikorkeakoulujen opiskelijaa. Yhdessä K-instituutin kanssa
järjestettiin kaksi viikon mittaista
vähittäiskauppavalmennusta
oppilaitosten edustajille. Näihin
valmennuksiin osallistui yli 40 kaupallisen oppilaitoksen edustajaa.
Lisäksi K-ryhmän edustaja
oli mukana muun muassa Merkonomin tutkintotoimikunnassa,
Suomen Kaupan Liiton koulu-

Pääkaupunkiseudun
tradenomiopiskelijoita
kutsuttiin keväällä
tutustumaan K-ryhmään. Erityisesti
kesätyöt ja harjoittelupaikat kiinnostivat
opiskelijoita.
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tusvaliokunnassa ja useissa eri
oppilaitosten neuvottelukunnissa,
ohjausryhmissä ja toimielimissä.

K-ryhmä kiinnostaa
työpaikkana
K-kauppojen mainetta työnantajana tutkittiin Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksen opinnäytetyönä
jo toisen kerran. Tutkimus osoitti,
että K-ryhmä on merkonomiopiskelijoiden keskuudessa vähittäiskaupan neljästä suuresta ryhmästä
kaikkein tunnetuin.
K-ryhmä kiinnostaa myös
työpaikkana merkonomiopiskelijoita eniten kilpaileviin ryhmiin

verrattuna. Asteikolla 4 –10
K-kauppojen kiinnostavuus oli
keskimäärin 7,7, mikä on hieman
korkeampi kuin edellisen vuoden
tulosten keskiarvo.
Merkonomiopiskelijat pitävät K-ryhmää henkilöstöstään
huolehtivana, ympäristöstään
vastuuta kantavana ja asiakkaan
huomioivana, alansa parhaana
kauppana. K-kaupoista kaikkein
mielenkiintoisimpana pidettiin
Anttilaa, Andiamoa, K-citymarketia ja Kodin Ykköstä. Myös
Intersport, K-kenkä ja Kesport
olivat aivan kärjessä opiskelijoiden työpaikkatoiveissa.

Yhteistyötä tradenomiopiskelijoiden
kanssa parannettava
Tulevaisuudessa työntekijäpula on tosiasia.
Siksi työnantajien on pidettävä hyvää huolta henkilöstöstään ja siitä, että yrityskuva
houkuttelee nuoria hakeutumaan töihin. Tuore
tutkimus kertoo, että ammattikorkeakoulujen

ja kauppojen yhteistyöstä ollaan kiinnostuneita ja sitä haluttaisiin lisää.
Anne Suominen tutki opinnäytetyössään
Satakunnan ammattikorkeakoulun ja päivittäistavarakaupan välistä yhteistyötä. Tarkastelun kohteena olivat S- ja K-ryhmät.
Työn tavoitteena oli löytää ratkaisuja
kaupan alan kiinnostavuuden lisäämiseksi tradenomiopiskelijoiden keskuudessa. Kaupan
ala ei houkuta tradenomeja kovinkaan paljon
ja he tuntevat sitä huonosti. Opiskelijoiden
pitäisi päästä sisään kaupan maailmaan, jotta
he pääsisivät tutustumaan monipuolisiin ja
haasteellisiin tehtäviin, joita heille olisi tarjolla.

K-luottamuskauppiaista
taitavia johtajia
Pari vuotta toiminnassa olleen K-luottamuskauppiaiden johtamismallin kehittämistyötä on jatkettu aktiivisesti. Viimeisimpänä
on käynnistetty uusi luottamuskauppiaiden
johtamistaitoja kehittävä ohjelma sekä johtokuntatyön uudistaminen.

K20 vuotta Mestarimyyjäkoulutuksen yhteysopettajina toimineet opettajat palkittiin K-kauppiasliiton ansiomerkeillä. Vasemmalta: Soile
Urhonen, Asta Juvonen, Elina Kantola, Riitta Savilahti, Juhani Saha,
Annikki Mattila, Kari-Pekka Taipalinen, Pirkko-Liisa Oksanen.

Työpaikkaohjaajakoulutus
palkittiin
K-kauppiasliitto oli myös mukana
K-citymarketien, Anttiloiden ja
Kodin Ykkösten kanssa toteutetussa työpaikkaohjaajakoulutuksessa.
Vuoden aikana lähes 400 K-kauppiasta, tavaratalojohtajaa ja kaupan

esimiestä sai aiheeseen liittyvää
koulutusta. Koulutus toteutettiin
yhteistyössä lähes 40 oppilaitoksen kanssa. Koulutus sai Keskon
Laatuteko 2006 -kilpailussa
kunniamaininnan.

Verkostoitumisesta etuja
Tutkimuksessa kävi ilmi, että yhteistyötä ei
tällä hetkellä ole kovin paljon, mutta siitä oltaisiin kiinnostuneita. Yritykselle on etu saada
tutustua esimerkiksi työharjoittelujaksolla
mahdollisiin tuleviin työntekijöihin. Kaupat ja
oppilaitokset toivoivat yhteistyöpalavereita,
opinnäytetöitä, messuja ja rekrytointitilaisuuksia, joissa kaupat voisivat esitellä tradenomeille tarjoamiaan työmahdollisuuksia.
Myös yhteyshenkilöt molemmilla puolilla
auttaisivat asiaa.

luottamuskauppias johtajana -ohjelmassa
arvioidaan kauppiaan yksilöllisiä taitoja johtamisessa sekä laaditaan jokaiselle henkilökohtaisia
kehittymistavoitteita. Vuonna 2006 käynnistettyyn ohjelmaan
osallistui noin puolet kaikista luottamuskauppiaista, yhteensä
noin 50 henkeä.
Johtokuntatyötä ollaan niin ikään rakentamassa uuteen
uskoon. Tavoitteena on saada kaikki ketjujohtokunnat työskentelemään saman yhtenevän toimintamallin mukaan, jossa
työn painopiste kohdistuu johtokunnalle ketjusopimuksessa
määriteltyihin tehtäviin.
Tämän jälkeen K-luottamuskauppiastoimintamalli on pääpiirteissään valmis, vaikka kehittämistyötä tehdään jatkossakin
tarpeen mukaan.

Koulutusta ja kehittymistä
Luottamuskauppiasohjelmaan kuului vuoden aikana muun
muassa aloitus- ja lähtökeskusteluja, tutustumiskäyntejä
Keskoon, yhteistyöparien arviointikeskusteluja, johtokuntatyön arviointia sekä uusien reservien kartoittamista. Lisäksi
toimialat järjestivät startti- ja strategiapäiviä sekä osallistuivat
erilaisiin seminaareihin.
K-luottamuskauppiaskäsikirjan päivitys tehtiin marraskuussa. Jäsentyytyväisyystutkimus tehdään helmikuussa 2007.
K-luottamuskauppiaita on yhteensä 76, joista naisia on
vain 9 %. Tulevaisuudessa naisten määrä tulee kuitenkin luultavasti kasvamaan, sillä K-luottamuskauppiasreserveistä heitä
on 20,8 %, mikä vastaa hyvin heidän osuutta koko kauppiaskunnasta.
Luottamuskauppiaiden vuosi käynnistyi yhdistysten starttipäivillä. K-maatalous- ja rautakauppiaat pitivät starttinsa
tammikuussa Vantaalla.
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Suurtapahtumat
vetivät väkeä

K-tunnelmaa
ja intoa työpäiviin
Teamin tapahtumat
tarjosivat K-kauppojen
henkilökunnalle energiaa, euroviisuhuumaa
ja elinikäistä oppimista. Yhteishenkeä kohotettiin vuoden mittaan
kaikkiaan yli 80 tapahtumassa eri puolilla
Suomea.
Vuoden aluetoimikuntalaiset
Eero Lempiäinen (takana
vas.), Vesa Nurminen ja Pekka Töyrylä sekä Tanja Huisman-Ahonen (edessä vas.)
ja Tuire Sollo.
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K-

Teamin 13 aluetoimikuntaa järjestivät
paljon erilaisia
tapahtumia K-kauppiaiden
ja heidän henkilökuntansa ammattitaidon ja työssä
viihtymisen edistämiseksi sekä
alueellisen yhteenkuuluvuuden
lisäämiseksi. Ohjelmassa oli
niin koulutuksia kuin energiaa
antavia liikunnallisia tapah-

tumiakin. Alueilla järjestettiin
talvipäiviä, kesäteatteriesityksiä, sisävesiristeilyjä, keilaturnauksia sekä ulkoilu- ja urheilutapahtumia. Uusia ideoita ja
ajatuksia omaan työhön saattoi
kerätä muun muassa turvallisuus- ja ensiapukursseilla, juusto- ja viinikursseilla, grillikauden avajaisissa sekä erilaisissa
teemakoulutuksissa.

K-Teamin Kevätristeily järjestettiin 20. – 21.5. Tallinkin uudella m/s Galaxyllä. Risteilyn
pukeutumisessa näkyneen fantasiateeman kruunasi loistavasti
kaikkien suomalaisten ikuinen
fantasia: euroviisuvoitto. Ktunnelmasta ja yhteishengestä
nautti täysi laivalastillinen
K-väkeä.
K-Team Päiville Tampereen
Pirkkahalliin kokoontui 6500
K-kaupan ammattilaista. Kaikki
tavara-alat olivat koossa, kun
myös rauta- ja maatalouskaupat osallistuivat tapahtumaan.
Mestarimyyjäkoulutuksen
jännittävien yksilö- ja joukkueﬁnaalien lisäksi ohjelmassa oli
raudan ja päivittäistavarakaupan laajat ammattimessut sekä
K-kauppiasliiton, toimialayhdistysten ja ketjujen syyskokoukset kauppiaille.
K-Teamin aluetoimikuntalaisia kokoontui elo- ja
marraskuussa suunnittelemaan
K-Teamin aluetoimintaa entistä
laadukkaammaksi. Osaamisen
ja innostuksen ylläpitämiseksi
K-Team haluaa tarjota kaupan
henkilökunnalle mahdollisuuksia kehittää ammattitaitoa ja
kerätä energiaa työpäiviin.

100 prosentin asenteella
Lahti-Kotka-Kouvola alueella
toimiva K-Teamin aluetoimikunta järjesti vuoden aikana
monipuolisia ja osin aivan
uudenlaisia tapahtumia
kauppiaille ja kaupan henkilökunnalle. Aktiivinen ja paljon
onnistuneita tapahtumia
järjestänyt toimikunta palkittiinkin vuoden aluetoimikuntana marraskuussa K-Team
Päivillä.
”Järjestimme kaikkiaan
kahdeksan tapahtumaa. Talvirieha Messilässä, kesäinen
puuhapäivä Tykkimäellä,
Kuutamoristeily Vesijärvellä
ja pikkujoulut merimiestyylisessä ravintola Kairossa

olivat perinteisiä ja aina
osallistujia houkuttelevia tilaisuuksia. Myös
hohtokeilausturnaus ja
ensiapukurssi onnistuivat
hyvin”, puheenjohtaja
Vesa Nurminen kertoo.
Uusia onnistumisia
Uutta oli tammikuinen Hyvän olon tapahtuma, jonka
teemana oli ravitsemus
ja liikunta. Tapahtumasta
ponkaistiin energisinä
uuden vuoden alkuun.
Mieleenpainuva kokemus
oli myös Hartwallin tehtaalla järjestetty Makkaraolutkurssi.

”Itse pidin siitä kaikkein eniten, kurssi oli tosi
mielenkiintoinen. Panimomestari kertoi meille oluen
historiasta, valmistustekniikoista ja eri laaduista.
Lisäksi HK:n edustaja
esitteli erilaisia makkaroita.
Pääsimme maistelemaan ja
opettelimme tunnistamaan
eri laatuja”, Nurminen
muistelee.
Aktiivinen toimikunta
Vuoden aluetoimikunnan
valintaan vaikutti paitsi
monipuolinen tapahtumatarjonta myös uudet
ideat ja osallistujilta saatu

Svenskspråkiga
K-Teamin hallitus 2006
kauppias Tapio Särkilahti,
puheenjohtaja,
K-rauta Äimärautio, Oulu
Pia Keto-Tokoi,
varapuheenjohtaja, K-rauta
Saimaantuuli, Savonlinna
diplomikauppias
Markku Hautala,
K-market Marski, Porvoo
kauppias
Risto Niklas-Salminen,
Intersport megastore
Koskikeskus, Tampere
diplomikauppias
Pekka Elonheimo,
K-rauta Tourutorni, Jyväskylä
kauppias Thomas Virranvuo,
K-supermarket Tammisaari
kauppias Satu Kettunen,
K-supermarket Orivesi
kauppias Miisu Niskanen,
K-extra Pelkosenniemi
Sari Alasaari,
K-instituutti Oy, Espoo
kutsuttuna toimitusjohtaja
Matti Mettälä,
K-kauppiasliitto ry, Helsinki
sihteerinä:
myyntipäällikkö
Kimmo Savinainen,
K-kauppiasliitto ry,
Helsinki (osan vuotta)
aluevastaava Tarja Pajamäki,
K-kauppiasliitto ry, Helsinki
(osan vuotta)

positiivinen palaute. Moniin
tapahtumiin halukkaita
oli jopa enemmän kuin
mukaan mahtui. Lisäksi
toimikunnan jäsenet olivat
kaikki aktiivisesti mukana
toiminnassa.
”Puheenjohtajalle vuosi
oli tosi helppo, sillä kaikki
toimikunnan jäsenet olivat
mukana 100 prosentin
asenteella ja hoitivat sovitut
asiat erinomaisesti”, Nurminen kiittelee.

verksamhet 2006

K-köpmannaförbundets verksamhet har under verksamhetsåret inkluderat bland annat regional K-Team
verksamhet, K-Träffen och Aktuell Utbildning. Som
mål för denna verksamhet har varit att öka K-butikers personals kunskap, inspiration och samhörighet
bland de svenskspråkiga i K-gruppen. Målet bör även
vara att stöda K-köpmannaföretagsamhet och motiverande personalpolitik.

D

en svenskspråkiga
K-Team verksamheten
har enligt K-Teams
nationella målsättningar för år
2006 strävat efter att skapa ett
kundorienterat tjänsteföretagstankesätt till K-affärerna som stöds
av K-gruppens gemensamma
värderingar.
Regionalkommittéerna
K-Team Österbotten och K-Team
Åland har med sina aktiva verksamhet medverkat i att föra detta
viktiga budskapet till de svenskspråkiga K-butikerna. Verksamheten har inkluderat kursverksamhet samt fritidsaktiviteter där
man har kunnat känna en stark
vi-anda. Kunskap, inspiration och
god arbetsgemenskap är viktigt
för alla framgångsrika företag och
för att kunna operera kundriktat
– och därför även viktigt för företag som baserar sig på K-köpmannaföretagsamhet. Även nästa år
kommer K-Team att ha en aktiv
svenskspråkig verksamhet till
nytta för alla affärer i Österbotten och på Åland.

42:a träffen ﬁrades i Helsingfors
på Sveaborg den 10.-11.6.2006.
Cirka 130 K-anställda samlades
för att njuta av programmet som
inkluderade bland annat Aktuell
Utbildning -ﬁnalerna, en festsupé och en guidad rundtur på
Sveaborg. I Aktuell Utbildningen
godkändes sammanlagt 113 studerande på den individuella linjen
och i lagtävlingen. De tre bästa
från den individuella linjen och
från lagtävlingen sågs i ﬁnalerna i
Helsingfors.

Under K-Träffens
huvudfest avgordes
även ﬁnalerna för
Aktuell Utbildning.

K-Träffdeltagarna
värderade högt besöket
till Sveaborgs
marinbefästning.

K-folket träffade
i Helsingfors
År 2006 arrangerades även den
traditionella K-Träffen för de
svenskspråkiga K-folket. Den
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Osaaminen
erottuu
Mestarimyyjäkoulutuksessa

Myyjät ovat avainasemassa K-ryhmän kilpailuedun
luojina. Mestarimyyjäkoulutuksen avulla K-kaupan
myyjä saa avaimet osaamiseen kattavan ja tavaraalakohtaisesti räätälöidyn opiskelun myötä.
Oivaltaminen ja onnistumisen ilo asiakaskohtaamisissa
palkitsevat. Osaavan myyjän avulla koko kauppa menestyy.

M

estarimyyjäkoulutus
selkeyttää K-ryhmän arvojen merkitystä kaupan
arkipäivässä. Vuonna 2006 yli
15 500 myyjää opiskeli Suomen
suurimmassa aikuiskoulutuksessa
myynti- ja asiakaspalvelutaitoja.
Mestarimyyjäkoulutus on innostava
ja monipuolinen
oppimismuoto.
K-kauppiasliitto
toteutti vuonna 2006
Mestarimyyjäkoulutusta yhdessä K-ryhmän
ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Mestarimyyjäkoulutus koostui
13 opintolinjasta:
Elintarvike, Tuoreelintarvike, Kassa,
Kodintarvike, Koti ja
sisustus, Vapaa-aika,
Pukeutuminen, Kenkä, Urheilu,
Musta Pörssi, Maatalous, Rauta ja
Aktuell Utbildning.

Aktiivisuus ja
oma-aloitteisuus palkittiin
Mestarimyyjäkoulutuksen opintomateriaali koostui vuonna 2006
linjakohtaisesta Mestarimyyjäkirjasta, mahdollisista ketjukohtaisis-

ta liitteistä ja Kehittyvän Kaupan
Mestariteema-lehdestä. Ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa opiskeltiin myös K-ryhmän lehdistä,
ketjujen sisäisistä tiedotteista ja
oman tavara-alan sekä tavarantoimittajien nettisivuilta.
Etäopiskeluvaiheessa linjan
opintotehtävät suoritettiin itsenäisesti määräaikaan mennessä
internetissä tai vastauslomakkeella. Todistuksen Mestarimyyjäkoulutuksen suorittamisesta
sai, kun opintotehtävät oli tehty
hyväksytysti. Jokainen opiskelija
sai lisäksi henkilökohtaisen palautteen etätehtävissä menestymisestään.

Osaaminen syveni
semiﬁnaaleissa
Etäopiskeluvaiheessa parhaiten
menestyneet opiskelijat jatkoivat
lähiopiskelun merkeissä semiﬁnaaleissa. Semiﬁnaaleissa tietoja
ja taitoja omaksuttiin muutaman
päivän aikana asiantuntijoiden ja
teollisuuden edustajien luennoilla sekä workshopeissa. Jokaiselta
linjalta semiﬁnaalien kolme
parasta opiskelijaa selvitti tiensä
ﬁnaaleihin. Finaalipaikoista kisattiin haastavissa näyttökokeissa ja
nettitentissä.

Mestarillista
näkyvyyttä ﬁnaaleissa
Mestarimyyjäkoulutus huipentui ﬁnaaleissa K-Team Päivillä
4.11., joissa kultakin yksilölinjalta
ratkottiin vuoden 2006 Mestarimyyjät ja joukkuekilpailussa ketjukohtaiset mestaruudet. Kaikki
ﬁnalistit palkittiin näyttävällä
Mestari-pystillä. Lisäksi ﬁnalistit
saivat henkilökohtaisen kunniakirjan ja Mestari-pystiä kuvaavan
rintamerkin, joka työpaitaan
kiinnitettynä viestii menestyksestä myös asiakaskohtaamisissa.

Joukkuekilpailussa
yhteishenki huipussaan
Mestarimyyjäkoulutuksessa
kisailtiin myös joukkueittain
ketjujen parhaan kaupan tittelistä. Joukkuekilpailu kannustaa
iloiseen yhdessä oppimiseen.
Joukkuekilpailu perustuu kaupan
etäopiskeluvaiheen tuloksiin,
osallistumisaktiivisuuteen sekä
joukkuetehtäviin.
Joukkuekilpailussa kaupan jokaisen Mestarimyyjäkoulutukseen
osallistuneen opiskelijan panos
vaikutti alkuvaiheessa joukkueen
sijoittumiseen. Mitä useampi kaupan työntekijä suoritti
Mestarimyyjäkoulutuksen ja mitä

ELINTARVIKE 1. Helena Ollila, K-supermarket Superetu, Oulu 2. Silja Törrönen, K-citymarket Kauppakatu, Joensuu
Vuoden 2006 tulokset: YKSILÖLINJAT:
3. Juha Rajaniemi, K-supermarket Ruokacenter, Pori TUORE-ELINTARVIKE 1. Riikka Sulonen, K-citymarket Rauma 2. Johanna

Enqvist, K-citymarket Myyrmäki, Vantaa 3. Sanna Isrikki, K-citymarket Kuopio KASSA 1. Mira Aho, K-citymarket Lielahti, Tampere 2. Jenny Mertanen, K-supermarket
Tapsantori, Tampere 3. Tiina Pouttu, Kodin Ykkönen Turtola, Tampere KODINTARVIKE 1. Anni Lias, K-market Neilikka, Naarajärvi 2. Eira Sirniö, K-citymarket Raksila, Oulu
3. Anne Saarinen, Anttila Salo KOTI JA SISUSTUS 1. Mia Karppinen, K-citymarket Raksila, Oulu 2. Paula Leino, Kodin Ykkönen Länsikeskus, Turku 3. Sirpa Mäntylä-Blå,
Kodin Ykkönen Palokka VAPAA-AIKA 1. Mika Kakko, Kodin Ykkönen Porttipuisto, Vantaa 2. Harri Raatikainen, Anttila Kuopio 3. Päivi Orkola, Anttila Kivikukkaro, Turku PUKEUTUMINEN 1. Tarja Lankinen, K-citymarket Kuopio 2. Jaana Niskanen, Anttila Kuopio 3. Tuula Rissanen, Anttila Kuopio KENKÄ 1. Saila Ziemann, Andiamo Lahti 2. Kirsi Jaako,
K-kenkä Oulu 3. Maarit Kairala, Andiamo Oulu URHEILU 1. Hannu Alatalo, Intersport megastore Koskikeskus, Tampere 2. Kaisa Salmivalli, Intersport megastore Koskikeskus,
Tampere 3. Ari Lundahl, Intersport Seinäjoki MUSTA PÖRSSI 1. Janne Järvinen, Musta Pörssi Pori 2. Mikko Laurikainen, Musta Pörssi Jätti, Jyväskylä 3. Markku Keturi,
Musta Pörssi Jätti, Jyväskylä MAATALOUS 1. Mikko Mäki-Latvala, K-maatalous Ilmajoki jaettu 2. Pekka Holma, K-maatalous Risto Kangas, Kauhava Hannu Kuisma, K-maa-
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huikeimmilla arvosanoilla, sitä
paremmat mahdollisuudet kaupalla oli päästä joukkuekilpailussa
jatkoon. Parhaiten menestyneet
kaupat suorittivat välivaiheessa
kauppakohtaisia tehtäviä 3–5
hengen joukkueissa. Yhdentoista
ketjun kolme parasta kauppaa
selvitti tiensä joukkueﬁnaaleihin.
Kaikki ﬁnalistijoukkueet palkittiin kaupan virkistystoimintaan
tarkoitetuilla stipendeillä.

Opintomatka
vei ﬁnalistit Thaimaaseen
Mestarimyyjäkoulutuksen
yksilöﬁnalistit palkittiin upealla
ulkomaan opintomatkalla tammikuussa 2007. Matkakohteena oli
Thaimaan Bangkok, johon suuntasi yhteensä 38 kansainvälisestä
kaupankäynnistä kiinnostunutta
ﬁnalistia. Opintomatkalla tutustuttiin ammatillisesti monipuoliseen ja kiinnostavaan kohteeseen
ja syvennettiin kaupan alan osaamista paikallisten oppien avulla.

Vuoden 2006 Mestarimyyjät vasemmalta: Riikka Sulonen (Tuore-elintarvike), Hannu Alatalo
(Urheilu), Mira Aho (Kassa), Tarja Lankinen (Pukeutuminen), Mia Karppinen (Koti ja sisustus),
Mikko Mäki-Latvala (Maatalous), Helena Ollila (Elintarvike), Janne Järvinen (Musta Pörssi),
Riikka Ukkonen (Rauta), Mika Kakko (Vapaa-aika), Anni Lias (Kodintarvike) ja Saila Ziemann
(Kenkä).

laitoksessa, joista koulutukseen
osallistui yli 6 000 oppilaitosopiskelijaa. Kaikki Mestarimyyjäkoulutuksen etäopiskeluvaiheen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat
saivat opiskelustaan todistuksen.
Yhä useammissa oppilaitoksissa
Mestarimyyjäkoulutus kuului vapaavalintaisiin opintoihin ja siitä
sai yhden tai kaksi opintoviikkoa.

Kaupan alan opiskelijat
mukana koulutuksessa

Menestyminen on koko
ketjun juttu

K-kauppiasliitto ja Kesko toteuttivat jo 20. kerran Mestarimyyjäkoulutuksen noin sadassa oppi-

Vuonna 2006 Anttila ja Kodin
Ykkönen räjäyttivät potin jo kolmannen kerran – tällä kertaa en-

nätyksellisellä 84 prosentin osallistumisaktiivisuudella. Vuoden
2006 kouluttajaketju palkittiin
näyttävällä Mestari-pystillä ﬁnaalien yhteydessä. Merkittävimmin
osallistumisaktiivisuuttaan nosti
K-maatalous-ketju. Kaikkiaan
K-maatalous-ketjussa henkilökunnan osallistumisaktiivisuus
nousi 36 prosenttiyksiköllä.
K-maatalous-ketju palkittiin
ansaitusti vuoden 2006 nousijaketjuna.

talous Korpisaari, Nurmijärvi RAUTA 1. Riikka Ukkonen, Rautia Heinola 2. Pauli Hyvärinen, Ojan Rauta, Raahe 3. Esko Tenho, K-rauta Espoon Keskus, Espoo AKTUELL
UTBILDNING 1. Linnea Holmberg, K-supermarket Ekenäs 2. Tiina Norrkniivilä, K-citymarket Jakobstad 3. Ann-Britt Lindgren, K-extra Henelius, Karis JOUKKUEKILPAILUT:
K-CITYMARKET 1. K-citymarket Kaakkuri, Oulu 2. K-citymarket Lappeenranta 3. K-citymarket Heinola K-SUPERMARKET 1. K-supermarket Orivesi 2. K-supermarket
Artomarket, Nilsiä 3. K-supermarket Superetu, Oulu K-MARKET 1. K-market Jääli 2. K-market Ateria, Kiiminki 3. K-market Lapin kauppakulma, Lappi K-EXTRA 1. K-extra
Puistovalinta, Pornainen 2. K-extra Pelkosenniemi 3. K-extra Luonteri, Anttola ANTTILA JA KODIN YKKÖNEN 1. Kodin Ykkönen Turtola, Tampere 2. Anttila Hämeenlinna
3. Kodin Ykkönen Länsikeskus, Turku ANDIAMO JA K-KENKÄ 1. Andiamo Vaasa 2. K-kenkä Lahti 3. Andiamo Lahti INTERSPORT JA KESPORT 1. Intersport Pori
2. Intersport megastore Lielahti, Tampere 3. Intersport megastore Koskikeskus, Tampere MUSTA PÖRSSI 1. Musta Pörssi Jätti, Lahti 2. Musta Pörssi Jätti, Jyväskylä
3. Musta Pörssi Kemi K-MAATALOUS 1. K-maatalous Ilmajoki 2. K-maatalous-Rautia Patinen, Saarijärvi 3. K-maatalous-Rautia Hurri, Kitee K-RAUTA 1. K-rauta Rauma
2. K-rauta Mikkeli 3. K-rauta Merituuli, Espoo RAUTIA 1. Rautia Forssa 2. Ojan Rauta, Raahe 3. Maatalous-Rauta Raatikainen Oy, Pielavesi AKTUELL UTBILDNING 1. KeaMarket, Lemland 2. Stenco, Övermalax 3. K-extra Henelius, Karis
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Sähköisen viestinnän uudistukset

vahvistivat
jäsenviestintää
Vuonna 2006 aloitettiin K-kauppiasliitossa
jäsenviestinnän kehittäminen.
Ensimmäiset uudistukset toteutuivat
sähköisen viestinnän parissa.
Lisäksi K-kauppiasliiton viestintätiimi
rakensi K-kauppiaiden mainetta
edistämällä kauppiaiden julkisuutta.

Mestarimyyjäkoulutuksesta
järjestettiin

90

tilaisuutta
oppilaitoksissa.

K-

kauppiasliiton internetsivut uusittiin täysin
keväällä. Uusilla sivuilla
uutisoidaan aktiivisesti mm.
uusien kauppiaiden aloituksista ja
muista kauppojen tapahtumista.
Sivustoon liittyy myös salasanan
takana oleva, kauppiaiden oma jäsenpalvelu. Jäsenpalvelusta löytyy
muun muassa tietoa työsuhdeasioista ja K-kauppiasliiton yhdistysten toiminnasta, Kauppias-lehden
nettiversio sekä erilaisia lomakkeita ja ohjeita.
Uusien nettisivujen lisäksi
lanseerattiin sähköinen uutiskirje,
joista ensimmäinen lähetettiin
kauppiaille elokuussa. Pari kertaa
kuussa ilmestyvä kirje kertoo
ajankohtaisimmat uutiset ja kuulumiset muun muassa yhdistysten
kokouksista. Uutiskirje sai heti

hyvän vastaanoton ja täydentää
hyvin K-kauppiasliiton viestintäpalveluja. Jäsenviestinnän kehittämistä jatketaan yhä vuonna 2007
K-kauppiasliiton uuden strategian
pohjalta.

K-kauppiaille julkisuutta
K-kauppiaat esiintyivät paljon
julkisuudessa vuoden aikana,
muun muassa paikallislehdissä.
Eniten mediajulkisuutta saivat
Mestarimyyjät sekä K-kauppoihin
kohdistuneet palkitsemiset ja
huomionosoitukset. K-kauppiailla
oli myös mahdollisuus kehittää
viestintätaitojaan Mediaseminaareissa, joita järjestettiin Turussa,
Rovaniemellä ja Oulussa. Lisäksi
syyskuussa järjestettiin Esiinny
vakuuttavasti -koulutus Helsingissä.
Vuonna 2003 alkanutta
K-kauppiaskampanjaa jatkettiin
aikakauslehdissä. Mainoskampanjalla pyrittiin muuttamaan
asiakkaiden mielikuvaa K-kauppiaista persoonallisempaan ja
nuorekkaampaan suuntaan
ja lukijatutkimusten mukaan
tavoitteessa onnistuttiin. Uusissa
mainoksissa esiintyivät Kajaanin
K-raudan kauppiaat Jarmo ja

Anne Antikka, tamperelaiset
K-kauppiassiskot Jaana Ruotsalainen Andiamo Koskikeskuksesta
ja Sanna Tiitinen Intersport
megastore Lielahdesta sekä Juha
ja Mari Kupiainen K-citymarket
Pilkosta Joensuusta.

Näkyvyyttä maakunnissa
K-kauppiasliitto jatkoi vuonna 2006 yhteistyötä Nuoren
Suomen kanssa. Sopimus antoi
mahdollisuuden paikalliseen
yhteistyöhön K-kauppiaiden ja
Sinettiseurojen välillä. Vuoden
aikana toteutettiin muun muassa
Kesäliikunta-kampanja, jossa
kannustettiin lapsia liikkumaan
kesälomallaan.
K-kauppiasliitto osallistui
vuoden aikana myös aktiivisesti K-ryhmän työnantajakuvan
kehittämiseen. K-kauppojen
työmahdollisuuksia esiteltiin lähes 90 Mestarimyyjäkoulutuksen
päätöstilaisuudessa kaupan alan
oppilaitoksissa, useilla alueellisilla messuilla sekä tammikuisilla
Next Step -messuilla Helsingissä. Kaupallisten oppilaitosten
opettajille ja rehtoreille pidettiin
kuusi syysseminaaria yhteistyössä
Keskon kanssa.

K-kauppiasliiton
internetsivut saivat
uuden iloisen
ilmeen. Etusivun
uutiset kertovat
kauppiaskuulumiset
tuoreeltaan.
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Uusien

avausten vuosi

K-kauppiasliiton julkaisemat lehdet,
Kehittyvä Kauppa ja Kauppias, toivat voimalla
esiin kaikkia niitä merkittäviä uusia avauksia
ja linjauksia, joita K-ryhmässä tehtiin.

H

eti vuoden alussa ääneen
pääsivät monet niistä
henkilöistä, jotka oli ennen
vuoden vaihdetta nimitetty uusiin
vastuullisiin tehtäviin.
Kauppias-lehti kertoi koko
vuoden ajan kaikesta siitä työstä,
jota tehtiin kauppaverkoston
kehittämiseksi yhä iskukykyisemmäksi. Myös kauppiasnimityksiä
ja uusissa tai laajennetuissa kauppapaikoissa toimivia kauppiaita
esiteltiin eri tavara-aloilta.
Runsaasti palstatilaa saivat
myös K-kauppiasliiton ja sen eri
toimialayhdistysten kokoukset ja
niissä tehdyt linjaukset ja päätökset. Uutisina nousivat esiin muun
muassa pyrkimys luoda kattava
ostoetujärjestelmä K-ryhmään,
alueellisen toiminnan tehostaminen ja kaikki se työ, jota liitto
tekee K-kauppiaan kilpailuedun
konkretisoinnissa.

Kilpailutilanne
näkyi otsikoissa
Keskon kova tuloskunto, Rautakeskon voimakas kansainvälistyminen, K-RuokaPirkka-lehden
lanseeraus sekä K-ruokakaupan
yhä parantuva myyntikunto ja
siihen vaikuttavat tekijät näkyivät
positiivisina uutisaiheina. Sekin
kävi vuoden mittaan ilmi, ettei
yksikään K-kauppias lähtenyt
houkutteluista huolimatta mukaan M-ryhmän kelkkaan
SOK:lle myydyn Spar-kaupparyhmän pesänselvittelyssä ja sitä
seuranneessa jälkipelissä.
Hyvien kauppiaiden lisäksi
K-ryhmä tarvitsee erinomaista
henkilökuntaa.
Kehittyvä Kauppa
avasikin jutuin kaikkea sitä merkittävää
kylvötyötä, jota
K-ryhmässä tehtiin
esimerkiksi oppilaitosten ja nuorison
suuntaan.
K-kaupan henkilökunta ajatuksineen
ja tekemisineen nousi voimakkaasti esiin
Kehittyvän Kaupan

Mestarin maailma - ja Mestarilliset
myyntivinkit -palstoilla. Tärkeimmistä tuoteuutuuksista oli napakat
koosteet Markkinoilta- ja Erikoiskaupan markkinoilta -palstoilla.

Kuluttajanäkökulmat
nousivat esiin
Kaupan ja kuluttamisen visioita
käsiteltiin kotimaisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. K-ryhmän
yksi edelläkävijä oli viime vuonna
Musta Pörssi -ketju ja LiLLi
Group, jotka käynnistävät yhteistyössä aivan uudenlaisen palvelukonseptin maassamme.
Merkittäviä jutunaiheita ja
juttukokonaisuuksia Kehittyvässä
Kaupassa olivat myös K-Plussa
ja kanta-asiakasmarkkinoinnin
kehittäminen, liikenneasemabisnes
ja kaupan omat merkit. Laajaa
huomiota sai maamme kaupasta ja
kaupan ketjuista kertova Kaupan
Tekijät -tilastonumero.
Näyttävästi esillä oli myös
kauppiaiden oma tekeminen,
kuten Aaltosen akatemian opintomatka Yhdysvaltoihin, Yliveto-ilta
Vantaalla ja kauppiaiden paikallinen yhteistyö Lapinlahdella.
Kehittyvä Kauppa on K-ryhmän ammattilehti ja se ilmestyi 10
kertaa. Kauppias-lehti on K-kaupan uutislehti ja K-kauppiasliiton
jäsenlehti. Kauppiasta tehtiin
22 numeroa, ja se sisälsi myös
ruotsinkielisiä sivuja. Osana lehteä
julkaistiin niin ikään K-Team
News.

K-kalentereilla muistettiin
kanta-asiakkaita
ja henkilökuntaa
K-kauppiasliiton julkaisemilla kalentereilla
K-kauppiaat muistivat asiakkaitaan ja henkilökuntaansa. Perinteisiä K-kalentereita on julkaistu jo 53
vuoden ajan.
Vuoden 2007 kalenterikuvat olivat valokuvaaja
Pekka Luukkolan upeita otoksia Suomen luonnosta teemalla ”veden äärellä”. Seinä- ja taskukalentereissa julkaistiin K-kauppiaiden ja muiden
K-ryhmäläisten arvolauseita.
Kalenterimallistoon kuuluivat seinä- ja taskukalenterien lisäksi nahkakantiset järjestelmäkansiot sekä lomakalenterit. Seinäkalenteri julkaistiin
myös ruotsinkielisenä.
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Huomionosoit
K-KAUPPIASLIITON
KUNNIAMERKIT:

K-KAUPPIASLIITON ANSIO- JA TOIMINTAMERKIT:

Elonheimo Pekka
Grönroos Veijo
Mikkola Jussi
Peltosaari Jorma
Pernu Esko
Rinne Hannu

K-ruokakauppiasyhdistys
HOPEISET ANSIOMERKIT

Itälinna Petri
Joensuu Harri
Könttä Timo
Kärnä Taimi
Pellinen Ville

K-maatalous- ja
rautakauppiasyhdistys
PRONSSISET TOIMINTAMERKIT

Reinikainen Tapani
Saarnio Sami
Siilasvuo Mihail
Väisänen Petri
K-Team

PRONSSISET TOIMINTAMERKIT

PRONSSISET TOIMINTAMERKIT

Pellikka Jari
K-erikoiskauppiasyhdistys
HOPEISET ANSIOMERKIT

Aalto Jyrki
Ruotsalainen Jaana
PRONSSISET TOIMINTAMERKIT

Björklund Vesa
Grönroos Lasse
Juvonen Mika
Myllymäki Ari
Sandqvist Marja-Liisa
Tuomainen Jari
Tuominen Jani

Liiton syyskokouksessa muistettiin viireillä K-marketjohtokunnan väistyvää puheenjohtajaa Markku Hautalaa ja
yli kymmenen vuotta luottamustehtävissä toiminutta,
RKY:n väistyvää puheenjohtajaa Heimo Välistä.
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Broberg Kirsi
Laine Mikko
Pasi Marja
Räsänen Sari
Tolvanen Satu
Turunen Aki
K-Teamin vuoden aluetoimikunnaksi valittiin Lahti-Kotka-Kouvola-toimikunta. Jyrki
Huttunen sai kunniamaininnan
vuoden positiivisimpana
tyyppinä.

K-kauppiasliiton pronssisen toimintamerkin saivat
Kirsi Sahlman (vas.),
Laura Lindberg, Anne
Pirinen ja Teija Hakula.

K-Teamin Vuoden Positiivariksi valittiin K-Team
Kuopion puheenjohtaja
Jyrki Huttunen.

K-kauppiasliiton hallitus myönsi hopeisen ansiomerkin Mestarimyyjäkoulutuksen yhteysopettajina 20 vuotta toimineille
kauppaopettajille:
Juvonen Asta
Kantola Elina
Mattila Annikki
Oksanen Pirkko-Liisa
Rossello Irmeli
Saha Juhani
Savilahti Riitta
Taipalinen Kari-Pekka
Urhonen Soile
K-kauppiasliiton toimitusjohtaja Matti Mettälälle myönnettiin
K-kauppiasliiton hopeinen
ansiomerkki. K-kauppiasliiton
toimistosta pronssisen toimintamerkin saivat Teija Hakula,
Laura Lindberg, Anne Pirinen ja
Kirsi Sahlman.

itukset
Vuonna 2006 diplomikauppiaan arvonimen saivat:
Alikaijala Ari
Malinen Jyrki
Hannula Hilkka
Torvi Petteri
Tasavallan presidentti myönsi
taloustirehtöörin arvonimen
diplomikauppias Mauno Hyttiselle Kontionlahdelta.

2006

Tasavallan presidentin
6.12.2005 K-kauppiasliiton
anomuksesta myöntämät
kunniamerkit jaettiin kevätkokouksessa 27.3.2006 seuraaville
henkilöille:
Aaltonen Reijo (SVR M I kr)
Elonheimo Pekka (SVR M I kr)
Hakala Jari (SVR ar)
Heinola Pekka (SL ar)
Niiva Heikki (SVR M I kr)
Piirto Jussi (SVR M I kr)
Rinne Hannu (SL ar)
Rinne Jyrki (SVR ar)
Särkilahti Tapio (SVR R)
Tolppanen Tapio (SVR M I kr)
Yrjölä Seppo (SVR M I kr)

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivänä myöntämät
kunniamerkit jaettiin liiton kevätkokouksessa 27.3.
Kuvassa vasemmalta Tapio Särkilahti, Pekka Elonheimo,
Tapio Tolppanen, Seppo Yrjölä, Jussi Piirto, Heikki Niiva,
Reijo Aaltonen ja Hannu Rinne.

Rautakesko valitsi vuoden Kraudan ketjukaupaksi K-rauta
Masan Iisalmesta ja vuoden
Rautiaksi Rautia Patisen Saarijärveltä.
K-ruokakauppiasyhdistys
palkitsi vuoden kasvattajakauppiaina K-kauppiaat Pekka
ja Åsa Lintumäen K-supermarket Jättijaosta Vantaalta.
Vuoden kasvattajakauppiaina
erikoiskauppiaista palkittiin
K-kauppiaat Hanne ja Mika
Laitinen Intersport megastoresta Lappeenrannasta sekä Maire
Isoviita Andiamosta Raisiosta.
Erikoiskauppojen ketjut valitsivat Vuoden 2006 kauppiaiksi
seuraavat henkilöt:
Andiamo: Päivi Holmijoki,
Andiamo Turku
K-kenkä: Pasi ja Tiina Aro, Kkenkä Patina, Joensuu
Intersport: Jari Laaksomaa ja
Pia Rustari-Laaksomaa, Intersport megastore Suomenoja,
Espoo
Kesport: Mikko ja Katri Isokangas, Kesport Nummela
Musta Pörssi: Vesa Seppänen
ja Marja Volanen, Musta Pörssi
Mikkeli

Erikoiskaupan vuoden kauppiaat
saivat knallit ja diplomit.
Kuvassa Jyrki Laaksomaa (vas),
Vesa Seppänen, Päivi Holmijoki,
Tiina ja Pasi Aro sekä
Katri ja Mikko
Isokangas.

Mestarimyyjäkoulutuksen vuoden kouluttajaketju-kilpailun
voitti jo kolmatta kertaa Anttila
ja Kodin Ykkönen, jonka koko
henkilökunnasta 84 % suoritti
Mestarimyyjäkoulutuksen loppuun asti. Parhaana nousijaketjuna palkittiin K-maatalous,
jonka osallistumisaktiivisuus
nousi edellisvuodesta 36 prosenttiyksikköä.
K-ympäristökauppadiplomin
saivat seuraavat kaupat:
K-citymarketit: Vuosaari
K-supermarketit: Välivainio
K-marketit: Annikka, Ankkuri,
Ateria, Ahjontori, Eno, Erkinkulma, Himanka, Härkämäki, Iikka,
Juuka, Jämsä, Kaneli, Kannus,
Kaustinen, Kesätori, Kielonkukka, Konnevesi, Kälviä, Kymppi,
Lentäväniemi, Liminka, Lohtaja,
Mari, Masurkka, Mesikämmen,
Mestari, Muonio, Muurame,
Myllyoja, Mäntyharju, Nokia,
Nurmes, Outokumpu, Passeli,
Peltolammi, Piikkiö, Pirkanpoika, Puolanka, Päivärinta,
Ruokamylly, Satamakatu, Siltis,
Suosikki, Tahmela, Toholampi,
Toivakka, Tuuliviiri, Uittamo,
Uusikatu, Yli-Ii
Rautiat: Ojan Rauta
Rautia/K-maataloudet: Patinen, Pihtipudas, Äänekoski ja
Saarnio
K-maataloudet: Risto Kangas,
Pekka Väli-Torala, Pori, Salo,
Seinäjoki ja Tervajoki
K-rauta/K-maatalous: Lakkapää

Vuoden 2006 uudet diplomikauppiaat: Petteri Torvi (vas.),
Hilkka Hannula ja
Ari Alikaijala.
Kuvasta puuttuu
Jyrki Malinen.
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K-kauppiasketjut 2006

Kaikkien K-kauppojen myynti Suomessa
oli vuonna 2006 yhteensä 7810 milj. €
ja ne työllistivät noin 23 000 henkeä.

K-ruokakauppiasketjut

Ketju
Kauppoja (kpl)
Myynti (milj. €)
Johtokunta
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsenet

K-erikoiskauppiasketjut

K-citymarket
54
1 700

K-extra
222
235

K-market
428
1 227

K-supermarket
152
1 360

Andiamo
19
22

Kari Salminen
Toni Pokela
Eino Amonsen
Päivö Eilu
Matti Himberg
Juha Kupiainen
Sirkka Kurki
Timo Kuusisto
Lasse Walldén

Pentti Kaulamo
Risto Isokangas
Jukka Juhajoki
Kari Keto
Petteri Niskanen
Esko Pernu
Olli Pollari

Markku Hautala
Olli Runokangas
Ari Alikaijala
Petri Itälinna
Taimi Kärnä
Ulla Laakso
Marko Miettinen
Pekka Naumanen
Kai Pekola

Timo Könttä
Esa Kiiskinen
Jarno Eklund
Harri Joensuu
Risto Kontturi
Lauri Ojanperä (osan vuotta)
Jari Pellikka (osan vuotta)
Ville Pellinen
Markus Ranne

Jyrki Laulaja
Jaana Ruotsalainen
Mikko Tekoniemi

Lisäksi 215 K-kauppaa ja kauppa-autoa
toimi K-ruokakauppaketjujen ulkopuolella.
K-ruokakauppojen myynti Suomessa oli yhteensä 4 700 milj. €

Tapahtumat 2006
Kokoukset

määrä
ERY hallitus
4
ERY ketjujohtokunnat
33
MRY hallitus
3
MRY ketjujohtokunnat
23
RKY hallitus
6
RKY ketjujohtokunnat
36
K-kauppiasliiton hallitus
6
K-kauppiasliiton kevätkokous 27.3.
1
K-kauppiasliiton syyskokous 4.11.
1
Vaikuttajaseminaari 30.-31.5.
1
Tulevaisuusseminaari 6.9.
1

osallistujia

Mestarimyyjäkoulutus
osallistujia

Viestintäkoulutus
Mediaseminaarit
Esiintymistaitokurssi
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määrä
3
1

Markkinointitapahtumat

K-Team

Yhdistysten ja ketjujen kevätkokoukset pidettiin
K-kauppiasliiton kevätkokouksen yhteydessä 27.3.
ja syyskokoukset K-Team Päivien yhteydessä 3.-4.11.
Lisäksi kaikki yhdistykset järjestivät starttipäivän
tammikuussa.

Mestarimyyjäkoulutuksen
etäopiskeluvaihe 2.1.-5.6.
Mestarimyyjäkoulutuksen
semiﬁnaalit 28.8.-29.9.
Aktuell Utbildning semiﬁnaalit 17. -18.5.
Aktuell Utbildning ﬁnaalit 10.6.
Mestarimyyjäkoulutuksen
yksilö- ja joukkuelinjojen ﬁnaalit 4.11.

K-erikoiskauppiasyhdistyksen syyskokous järjestettiin K-Team Päivien
yhteydessä Tampereella.

osallistujia
Markkinoinnin info
yhteistyökumppaneille 10.8.
100

120
70

15 755
331
14
12
153

osallistujia
28
7

toimikunta
Pääkaupunkiseutu
Lahti-Kotka-Kouvola
Tampere
Turku-Pori
Seinäjoki-Vaasa
Österbotten
Åland
Jyväskylä
Mikkeli-Lappeenranta
Joensuu
Kuopio
Oulu-Kainuu
Lappi

tapahtumia osallistujia
8
1550
8
790
6
360
9
530
5
400
3
200
5
250
5
380
8
310
6
360
5
290
9
550
3
160

K-Team Kevätristeily
K-Team Päivät, Tampere
K-Träffen
K-Open tennisturnaus, Tampere

Ketjujen ulkopuolella
toimi K-kauppiasvetoisina 37 Kesportia,
44 Kenkäexperttiä
ja 11 muuta K-erikoiskauppaa.

1950
6550
130
80

Lisäksi K-Teamin hallitus kokoontui 4 kertaa ja
aluetoimikunnat järjestivät lukuisia omia
kokouksia.

K-Team Päivien messuilla Saarioisten
herkkuja maistelivat K-extran joukkuemestarit Irene Kolehmainen ja
Sirpa Virtanen Pornaisista.

t

.

K-maatalous- ja rautakauppiasketjut

K-kenkä
33
28

Intersport
60
231

Musta Pörssi
57
184

K-maatalous
99
602

K-rauta
40
601

Rautia
105
501

Jyrki Aalto
Ilkka Laurila
Anne Salmi-Nisula

Mika Laitinen
Jukka Kankkunen
Tony Lindvall
Mirja Hällström
Mika Juvonen
Lasse Grönroos

Jari Koistinen
Jouni Kuivaniemi
Jouko Järvinen
Pasi Poukka
Pasi Salonen
Rami Virta (osan vuotta)

Arto Heiskanen
Tapani Reinikainen
Pekka Väli-Torala
Ossi Leskinen
Sami Mäklin
Sami Saarnio

Veijo Julkunen
Jouni Niemi
Matti Naumanen
Markku Telin
Timo Tersa
Mikael Åstrand

Pasi Viitanen
Timo Kaikkonen
Kaj Björklöf
Sirpa Kaalikoski
Kari Kleemola
Jussi Perälä

K-erikoiskauppojen myynti yhteensä oli 504 milj. €.
K-ryhmässä toimi vuonna 2006 myös 27 Anttila-tavarataloa,
8 Kodin Ykkönen -sisustustavarataloa,
Anttila-postimyynti ja NetAnttila, 31 Askoa,
53 Sotkaa sekä 130 Tähti Optikko -liikettä.
Näiden yhteenlaskettu myynti oli 902 milj. €.

Lisäksi 35 K-kauppaa toimi
K-rautakauppiasketjujen ulkopuolella.
K-maatalous- ja rautakauppojen myynti Suomessa
oli yhteensä 1 704 milj. €.
Rautioista 40 on samalla K-maatalouskauppoja.

K-Teamin
ily
Kevätriste
seilattiin
upouudella
Tallink
Galaxylla.
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Turun aluerahaston
kauppiaat nauttivat
renessanssi-illasta
Turun linnassa.

asto
en aluerah
Etelä-Suom
n Islannin
teki matka
iin.
iin maisem
uskomattom
gas
li Runokan
Kuvassa Ol
ä,
tti Mettäl
(vas.), Ma
nen ja
Heimo Väli
la.
Tero Huhta

Aluerahastoilla
K-ruokakauppiaiden aluerahastot myönsivät
koulutusstipendejä sekä tukivat alueellista
K-Teamin ja K-seniorien toimintaa. Lisäksi
rahastot matkailivat Euroopassa ja juhlivat
renessanssitunnelmissa Turun linnassa.

Oulun aluerahaston K-ruokakauppiaat tutustuivat syyskuun
lopussa 40 henkilön voimin
Amsterdamiin. Lisäksi aluerahasto tuki alueen K-seniorikerhoa
sekä myönsi koulutusstipendejä
K-ruokakauppiasvalmennuksen
suorittaneille ja alueen ruokakauppojen Mestarimyyjäﬁnalisteille. Rahasto tuki K-Teamin
tapahtumia ja naisten virkistysviikonloppua.
Oulun aluerahaston valvontakunta 2006: pj Risto Kontturi,
Jarkko Mannila, Olli Pollari ja
Jukka Ruusu.
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aktiivine

Lapin aluerahasto oli valin-

nut kohteekseen Prahan, jossa
lokakuun puolivälissä tehdyllä
matkalla oli mukana 30 henkilöä.
Matkan aikana pidetyn seminaarin lisäksi tutustuttiin paikallisiin
ruokakauppoihin. Lisäksi aluerahasto tuki alueen K-seniorikerhoa
sekä myönsi koulutusstipendejä
K-instituutin koulutuksia suorittaneille ja alueen ruokakauppojen Mestarimyyjäkoulutuksessa
menestyneille. Rahasto tuki myös
K-Teamin Ruskaviikonloppua ja
naisten virkistysviikonloppua.
Lapin aluerahaston valvontakunta 2006: pj Petteri Niskanen,
Veijo Kauvosaari, Timo Tiilikainen
(osan vuotta), Jani Juotasniemi
(osan vuotta) ja Jukka Vornanen.

Turun aluerahasto järjesti
lokakuussa Turun ja lähialueen
K-kauppiaille mieleenpainuvan

Renessanssijuhlan Turun linnan
keskiaikaisessa miljöössä. Tilaisuuteen saapui kauppiaspariskuntia
alueen kolmestakymmenestä
K-kaupasta ja lisäksi illanviettoon
oli kutsuttu muutamia keskolaisia
sekä K-kauppiasliiton edustajia.
Kaikkiaan Kuningattaren-salissa
juhli liki 90 K-ryhmäläistä.
Valvontakunta 2006: pj Hannu
Aaltonen, Jukka Juhajoki, Timo
Könttä ja J-P Pelkonen.

Sata-Hämeen aluerahasto
teki matkan Kuusamon Rukalle
syys–lokakuun taitteessa. Matkalle
osallistui kolmisenkymmentä alueen kauppiasta puolisoineen. Matkan alussa järjestettiin seminaari
Länsi-Suomen aluekeskuksessa,
josta ryhmä lensi Kuusamoon. Lisäksi aluerahasto tuki Pirkanmaan
ja Satakunnan K-seniorikerhoja,
myönsi koulutusstipendejä K-ruo-

K-kauppiasliiton
henkilökunta 2006:

Oulun aluerahasto vieraili syyskuussa Amsterdamissa.

nen vuosi
kakauppiasvalmennuksen suorittaneille sekä alueen ruokakauppojen
Mestarimyyjäﬁnalisteille. Rahasto
avusti myös K-Teamin alueellisia
ensiapukoulutuksia.
Valvontakunta 2006: pj
Jarno Eklund, Jari Hulkko, Petri
Itälinna, Sanna Kuusenoja, Jorma
Pihlajaviita ja Ari Ruissalo.

Itä-Suomen aluerahasto
teki seminaarimatkan Budapestiin
Unkariin. Loppuvuodesta palkittiin Mestarimyyjäkoulutuksessa
menestyneet ja K-ruokakauppiasvalmennuksesta valmistuneet.
Valvontakunta 2006: pj Markku Kareinen, Pasi Haapala, Pentti
Kaulamo ja Markku Varjoranta.
Järvi-Suomen aluerahasto teki keväällä seminaarimatka
Prahaan Tsekkiin. Loppuvuodesta
palkittiin stipendianomusten

Tuomas Iissalo
Tuura Inha
Arto Jaakkola
Anni Jämsä
Mariia Kannosto (hoitovapaalla)
Riitta Kilgast
Antti Koivula
Mariine Kopisto
Anna Koroma-Mikkola
Joonatan Laakso (6 –12/2006)
Hanna Laavainen
(äitiyslomalla 10/2006 alkaen)
Kai Laikio
Laura Lindberg
Merja Mannila (töissä 7/2006 saakka)
Matti Mettälä
Maire Mäkelä
Anne Nyqvist
Antti Ore
Tarja Pajamäki
Anu Pelkonen
Teija Rauhala
Hannu Rinne
Anneli Ruusunen
Kirsi Sahlman
Kimmo Savinainen (6/2006 asti)
Osmo Savolainen
Kirsi Suurnäkki-Vuorinen
(8/2006 alkaen)
Tommi Tanhuanpää
Kaija Tynkkynen
Jaana Veini
Marita Väätäinen

Lisäksi seuraavat Keskon
aluetiedottajat toimivat myös
K-kauppiasliiton tiedottajina:
Teija Hakula
Raija Niskanen
Pasi Pihlava
Anne Pirinen

perusteella Mestarimyyjäkoulutuksessa menestyneet sekä
K-ruokakauppiasvalmennuksesta
valmistuneet.
Valvontakunta 2006: pj Reijo
Tervo, Juha Alkila, Marko Tujula
ja Pekka Töyrylä.

Etelä-Suomen aluerahasto
teki keväällä luottamuskauppiaiden opintomatkan Islantiin,
jossa tutustuttiin paikallisiin
ruokakauppoihin sekä järjestettiin seminaari. Lisäksi rahasto
tuki K-Teamin aluetoimikuntien
koulutustapahtumia, järjesti
ketjukohtaisia kokemustenvaihtotilaisuuksia, palkitsi ruokakauppojen Mestarimyyjäﬁnalisteja sekä
myönsi stipendejä K-kauppiasvalmennuksesta valmistuneille.
Valvontakunta 2006: pj Olli
Runokangas, Esa Kiiskinen, Kari
Salminen ja Risto Isokangas.
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