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V 
uosi 2010 päätti K-ryhmän uu-
distetun ketjutoiminnan ensim-
mäisen vuosikymmenen, jonka 
aikana ketjutoiminta vakiinnut-
ti paikkansa K-kauppiaiden ja 
Keskon yhteistoimintamuotona. 
Vuosikymmenen loppua leima-

sivat taloudellinen taantuma ja sen K-kauppiaille 
ja K-ryhmälle asettamat kysymykset.  Vuosi 2010 
olikin kaupallisesti K-kauppiaille vaihteleva: K-ruo-
kakauppojen myynti kävi hyvin ja rautakaupat 
pääsivät nousu-uralle taantuman jälkeen, kun taas 
esimerkiksi kodintekniikkakaupassa markkinatilanne 
jatkui vaikeana. 

Vuoden 2010 aikana saatiin valmiiksi uudistettu 
ketjusopimus, joka luo raamit toiminnan jatkoke-
hittämiselle. K-kauppiasliiton toimialayhdistysten ja 
ketjujohtokuntien puheenjohtajat olivat tiiviisti mu-
kana sopimuksen valmistelutyössä, ja asioista neuvo-
teltiin hyvässä hengessä, toki joiltain osin tiukastikin. 
Aivan kaikkia tavoitteita ei saatu läpi, mutta liiton 
näkemykset vaikuttivat monilta osin lopputulokseen.

Sopimusuudistuksessa ei muutettu ketjutoimin-
tamallin perusteita. Ketjusopimuksen perusrakenne 
ja pääsisältö säilyivät entisellään. Muutostyön kes-
keisenä lähtökohtana oli luoda ja saattaa käyttöön 
työkaluja ja toimintamalleja, joilla kukin K-kauppias 
voi entistä paremmin tehdä myyntiä ja tulosta.

Kohti seuraavaa sataa vuotta

Vaikka uusi sopimusmalli on nyt valmis, meidän 
on katsottava edelleen määrätietoisesti eteenpäin. 
K-kauppiasliiton toimintaa on muokattu viimeisen-
kin kymmenen vuoden aikana paljon, mutta liiton 
100-vuotisjuhlat vuonna 2012 ovat perusteellisem-
man arvioinnin paikka. Meidän on mietittävä, mitkä 
ovat olleet ne asiat, joilla liitto on turvannut K-kaup-
piaiden ja K-ryhmän menestyksen menneinä vuosi-
kymmeninä ja mitä niiden pitää olla tulevaisuudessa.

Strategia tehdään tavanmukaisesti noin viideksi 
vuodeksi, mutta K-kauppiuuden kääntyessä toiselle 
vuosisadalleen kysytään näkemystä myös kauemmas 
tulevaisuuteen, ja tätä tulee miettiä mahdollisim-
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k-kauppiasliiton toimiston henkilökunta 2010
Mari Alila | lea Heikkinen (8.3.2010 alkaen) | kaisa Höijer (31.1.2010 
saakka) | Tuura inha (äitiyslomalla 20.4.2010 alkaen) | Arto  Jaakkola
Cecilia Jern | Riitta kilgast | Antti koivula | Mariine kopisto-lindholm
kai laikio | Marianne lauslehto | Matti Mettälä | Anne nyqvist
Tarja pajamäki (palasi vanhempainvapaalta 1.6.2010) | Anu pelkonen
Hannu Rinne | Anneli Ruusunen (palasi vuorotteluvapaalta 10.11.2010)
kirsi suurnäkki-Vuorinen | Tommi Tanhuanpää

Vuonna 2010 aloitti 68 uutta k-kauppiasta

68 uutta yrittäjää aloitti K-kauppiasuransa vuonna 2010 eri puolilla Suomea. K-kauppiasliitossa oli 
vuoden lopussa 1 269 jäsentä, mikä on 33 vähemmän kuin vuosi aiemmin.

K-ruokakauppiasyhdistyksessä oli 936 jäsentä, K-erikoiskauppiasyhdistyksessä 175 jäsentä ja 
K-maatalous-ja rautakauppiasyhdistyksessä 158 jäsentä.

Vuonna 2010 aloittaneiden uusien K-kauppiaiden keski-ikä oli 35 vuotta. Heistä 54 henkilöä (80 %) 
on miehiä ja 14 (20 %) naisia. Useimmissa K-kaupoissa yrittäjinä aloitti kauppiaspariskunta yhdessä. 
Uusista K-kauppiaista 62 oli ruokakauppiaita, neljä urheilukauppiaita, yksi kodintekniikkakauppias ja 
yksi rautakauppias. Vuonna 2010 uusia yrittäjiä aloitti eniten K-market-ketjussa (46 henkilöä). 

Vuonna 2010 kauppiasuransa lopetti 101 K-kauppiasta. Tavallisimpia syitä lopettamiseen ovat 
eläkkeelle siirtyminen tai alan vaihto.

Kaikkien K-kauppiaiden keski-ikä on 46 vuotta, nuorin K-kauppias on 24-vuotias ja vanhin 90-vuotias. 
Naisia K-kauppiaista on 19,3 %. K-kaupoista perheyrityksiä on 80 %.

Vuosikertomuksen toimitus
Toimitus: Kirsi Suurnäkki-Vuorinen | Tekstit: Arto Jaakkola, Cecilia 
Jern, Kai Laikio, Marianne Lauslehto, Matti Mettälä, Anu Pelkonen, Kirsi 
Suurnäkki-Vuorinen | kuvat: Mari Alila, Timo Flinkkilä, Miska Korpelainen, 
Marianne Lauslehto, Mauri Ratilainen, Heikki Tuuli, Jussi Vierimaa
Graafi nen suunnittelu ja taitto: gra & grappo, Tiina Aaltonen
paino: Hämeen Kirjapaino, Tampere 2011
ISSN 1237-6698
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Uudet K-seniorikauppiaat
Harri ja Ritva Hietala, Narva

Caj och lisen Holms, Vasa

pentti ja leena Hurri, Kitee

pentti ja Maija liisa immonen, 
Leppävirta

Raija koskinen, Mäntylahti

Eero kontio, Savitaipale

Helena ja Jarmo koponen, 
Siilinjärvi

Vesa ja Hilkka-leena laakso, 
Rymättylä

ulla Helena leppänen, Tampere

Erkki ja liisa liukku, Laihia

Jukka ja Hannele niinimäki, 
Uusikartano

Martti ja Marja-liisa nurmi, Turku

Veli peltola, Karvala

Jukka ja sirkku-liisa pirinen, 
Pieksämäki

Marja-liisa Reunanen-kotiniemi, 
Pertteli

Touko ja Marjut saarinen, Masku

Raija leena ja Tapio särkilahti, 
Oulu

pekka Taavitsainen, Helsinki

keijo ja Elsa Toivanen, Joensuu

Tapio ja Riitta Tolppanen, Espoo

Tuula Torpakko, Savonlinna

Riitta ja Eero Turunen, Vuonislahti

Eero ja leila Varumo, Kankaanpää

K-kauppiasliiton vuosikokouspäivänä toimintamerkin vas-
taanottivat edessä vasemmalta Ilkka Hairo, Jukka Itkonen, Jari 
Meronen ja Jani Karotie; heidän takanaan vasemmalta Janne 
Kontturi, Mikko Laurikainen, Marjo Makkonen ja Kim Mattsson; 
heidän takanaan vasemmalta Anne Nyqvist, Jaakko Perttula, 
Juha Oja ja Pekka Pöyhölä; takana vasemmalta Juha Ranta, 
Marko Kuoppala, Ari Ruissalo ja Olli-Pekka Sipilä.

Liisa ja Jari Peltonen vastaanottivat vuosi kokous päivänä 28.3. 
MRY:n myöntämän Kasvattajakauppiaan kunniakirjan.

Seniorikauppiaan kunniakirjan vastaanottivat vuosikokouspäivänä edessä vasemmalta Tuula Torpakko ja Keijo Toivanen 
sekä Raija Leena ja Tapio Särkilahti, takana vasemmalta Sirkku-Liisa ja Jukka Pirinen sekä Riitta ja Tapio Tolppanen.
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man laajasti koko K-kauppiaskentän kanssa. 
K-kauppiaat ovat yhtä kuin K-kauppiasliitto, 
ja vain kauppiaat voivat päättää, mitä liitto 
tulevaisuudessa on ja tekee. Hyvä lähtökohta 
tulevaisuuden miettimiselle on kysyä, mitä 
tällainen liitto tekisi, jos se perustettaisiin nyt 
ensimmäistä kertaa.

K-kauppiaat ovat yhtä kuin 
K-kauppiasliitto, ja vain kaup-
piaat voivat päättää, mitä liitto 
tulevaisuudessa on ja tekee. 

Liitolla ja Keskolla on oltava yhteinen näke-
mys siitä, kuinka voimme yhdessä tehdä työ-
tä K-ryhmän menestyksen eteen. Keskeinen 
kysymys on, mitä ovat sellaiset konkreettiset 
tekemiset, joilla liitto voi tukea menestymistä 
ja varmistaa, että K-kauppiuus on tulevaisuu-
dessakin sekä haluttu että kannattava ammat-
ti. Strategiatyön yhteydessä meidän on tarpeen 
vaatiessa täsmennettävä pelisääntöjä myös K-
ryhmän sisäpelin osalta – silloin niistä ei tar-
vitse keskustella yksittäisten asioiden osalta, 
vaan voimme keskittyä täysillä liiketoiminnan 
rakentamiseen yhdessä.

Liiton roolia kirkastetaan

Tulevaisuuden suunnittelun pohjana ovat 
vuonna 2007 hyväksytyn strategian perus-
linjaukset. Tuolloin K-kauppiaat määritettiin 
liiton pääkohderyhmäksi, päätettiin panostaa 
johtokuntatyön kehittämiseen sekä vahvis-
taa K-kauppiaiden välistä yhteistoimintaa yli 
ketju- ja toimialarajojen. K-kauppiasliitolla 
tulee olla K-ryhmässä pitkäjänteinen sekä 
K-kauppiaiden että Keskon arvostama rooli, 
muutoin on vaarana, että toiminnassa koros-
tuu yksittäisten lyhyen aikavälin ongelmien 

käsittely. Strategiatyön ydinkysymys liiton 
toiminnan suuntaamisen kannalta on, mikä 
on liiton ammatillinen lisäarvo K-kauppiaalle 
ja K-ryhmälle.

Johtokuntatyö on ytimessä

Ketjujohtokuntien työ on edelleen liiton 
toiminnan ydin. Johtokuntien toimintaa on 
kehitetty järjestelmällisesti viimeisten kolmen 
vuoden aikana, mutta edelleen on mahdollis-
ta tehostaa työn tuloksellisuutta yhteistyössä 
Keskon ketjuyksiköiden kanssa. Olennaista on 
hyvä yhteistyö ja luottamus siihen, että kaikki 
muutokset tähtäävät molempien osapuolten 
menestymiseen kilpailussa.

K-kauppiasliiton toiminta perustuu liiton 
jäsenten aktiiviseen ja ammattitaitoiseen osal-
listumiseen liiton toimielinten, ketjujohto-
kuntien ja toimialayhdistysten sekä liiton hal-
lituksen toimintaan. Jotta liitolla on osaavia 
ja innostuneita K-luottamuskauppiaita myös 
tulevaisuudessa, on huolehdittava siitä, että 
kaikki K-kauppiaat tietävät riittävästi liiton 
toiminnasta. Vuonna 2010 uudistettiin myös 
K-luottamuskauppiasreservien kartoittamisen 
periaatteet ja uusille luottamushenkilöille an-
nettava perehdytys. Jokaisella K-kauppiaalla 
on oikeus – ja jopa velvollisuus – olla mukana 
yhteisten asioiden hoidossa, oman kaupan ti-
lanteen ja kertyneen osaamisen mukaan.

Perheyrittäjyys kivijalkana

K-kauppiaiden kaupoista valtaosa, arviolta 80 
prosenttia, toimii perheyrityksenä, siis mo-
lempien puolisoiden voimin. Perheyrittäjyys 
on aina ollut yksi K-kauppiastoiminnan tuki-
pilareista, mistä johtuen on tärkeää huolehtia 
siitä, että K-kauppiaiden perheyrityksillä on 
mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset. 
Tähän tavoitteeseen tähdäten teimme vuon-
na 2010 merkittävän ja kauaskantoisen pää-

töksen, kun K-kauppiasliitto, ja sitä kautta 
K-kauppiaat, liittyi Perheyritysten liiton jäse-
neksi. Perheyritysten liiton edunvalvontatuki 
ei muuta K-kauppiasliiton tehtäviä, vaan tu-
kee niitä. 

Luottavaisena vuoteen 2011

K-kaupalla on takana kokonaisuutena hyvä 
vuosi. K-ruokakaupan markkinaosuuden 
kasvu on tuonut positiivista virettä koko K-
ryhmään. Se luo varmasti hyvää henkeä ja 
luottamusta myös alkaneelle vuodelle ja auttaa 
osaltaan vuoden 2011 tavoitteiden saavutta-
mista. 

Ketjujohtokuntien työ on  
edelleen liiton toiminnan ydin. 

K-kauppiuuden tulevaisuus on K-kauppias-
liitossa aloitetun strategiatyön keskiössä.  Työ 
on pääosin vasta edessä, mutta jo nyt voidaan 
todeta, että kun K-kauppiuus on miltei sadan 
vuoden aikana kestänyt monenlaiset myrskyt 
sota- ja lama-aikoineen, niin ei ole mitään 
syytä epäillä, etteikö strategiatyömme lähtö-
laukauksena oleva lause ”seuraavat sata vuotta” 
toteutuisi K-kauppiaiden menestyksellisessä 
toiminnassa.

Esa Kiiskinen
K-kauppiasliiton hallituksen puheenjohtaja

Matti Mettälä
K-kauppiasliiton toimitusjohtaja
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K-KauPPiasliitON  
tOiMistO

tj Matti Mettälä

(16 henkilöä)

K-kauppiasliiton toiminta

K-RuOKaKauPPias -
 yhDistys Ry

hallitus
pj Toni Pokela, vpj Timo 

Könttä, vpj Olli Runokangas

Ketjujohtokunnat:

K-eRiKOisKauPPias -
 yhDistys Ry

hallitus
pj Risto Niklas-Salminen, 

vpj Jyrki Aalto

Ketjujohtokunnat:

K-MaatalOus- Ja 
RautaKauPPias -

 yhDistys Ry

hallitus
pj Matti Naumanen

vpj Jussi Perälä

Ketjujohtokunnat:

aluetOiMiNta

Ohjausryhmä

pj Tomi Korpisaari

aluetoimikunnat (12 kpl)

K-KauPPiaat  (1 300)

K-KauPPiasliittO Ry:N hallitus  pj Esa Kiiskinen, vpj Tomi Korpisaari

K-kauppojen hlökunta 23  000

Jäsenenä ja mukana vaikuttamassa seuraavissa 
kaupan alan järjestöissä:
elinkeinoelämän keskusliitto eK edustajisto/Esa Kiiskinen; 
yrittäjävaltuuskunta/Esa Kiiskinen, Tomi Korpisaari

Kaupan liitto hallitus/Esa Kiiskinen; kuluttaja-asia-, laki-, turvallisuus- ja 
työelämävaliokunta/Hannu Rinne; maksuvälinevaliokunta/Matti Mettälä; 
vero- ja talouspoliittinen valiokunta/Niina Tuovinen

Päivittäistavarakauppa ry hallitus/Toni Pokela; vähittäiskaupparyhmä/
Pentti Kaulamo; hankinta- ja logistiikkaryhmä/Tarmo Lindén; 
tuoteturvallisuusryhmä/Mika Timonen; viestintäryhmä/Anu Pelkonen

Rakennus- ja sisustustarvikekauppayhdistys Rasi ry hallitus/Jussi Perälä

erikoiskaupan liitto ry hallitus/Risto Niklas-Salminen

edustus K-ryhmän toimielimissä 2010:
Kesko Oyj hallituksen kauppiasjäsenet Esa Kiiskinen, Heikki Takamäki (pj), 
Rauno Törrönen

Vähittäiskaupan takaus Oy hallituksen kauppiasjäsenet Tomi Korpisaari, 
Toni Pokela, Heimo Välinen

Vähittäiskaupan tilipalvelu VtP Oy hallituksen kauppiasjäsenet 
Esa Kiiskinen (pj), Tomi Korpisaari ja tj Matti Mettälä

K-Plus Oy hallituksen jäsen tj Matti Mettälä

Kaupan Maataloussäätiö hallituksen jäsen tj Matti Mettälä

Vähittäiskaupan ammattikasvatussäätiö 
hallituksen kauppiasjäsenet Esa Kiiskinen (pj), Tomi Korpisaari, 
Risto Niklas-Salminen ja tj Matti Mettälä

K-instituutti Oy hallituksen kauppiasjäsen Jussi Perälä, Toni Pokela ja 
tj Matti Mettälä

Omistukset 2010 (osuus, %)

Kesko Oyj: äänimäärästä 12,38 %
K-instituutti Oy: 20 %
Vähittäiskaupan Takaus Oy: 34,49 %
Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy: 40 %

yhteistoiminta ja edunvalvonta 
• K-kauppiasliiton hallituksen toiminta
• vuosikokoukset
• toimialayhdistysten toiminta
• ketjujohtokuntien toiminta
• luottamuskauppiaskoulutus
• alueellinen toiminta
• työmarkkinavaliokunta
• yhteydenpito viranomaisiin
• lakimiehen palvelut

Muut palvelut K-kauppiaille
• liiton toimiston palvelut
• jäsenpalvelut
• K-Team-toiminta
• K-kauppiaskortti
• ammattilehdet ja viestintä

Palveluita ja 
edunvalvontaa 
kaikille 
K-kauppiaille

K
-kauppiasliitto ry on 
K-kauppiaiden edunval-
vonta- ja yhteistoimintajär-
jestö, johon kuuluvat kaikki 

noin 1 269 Suomen K-kauppiasta. 
K-kauppiasliiton tehtävänä on kehit-
tää ja vahvistaa K-kauppiasyrittäjyyt-
tä K-ryhmän kilpailuetuna sekä ajaa 
K-kauppiaiden yhteisiä etuja K-ryh-
mässä ja kaupan alan järjestöissä. 

K-kauppiasliitto organisoi liiton 
hallituksen, toimialayhdistysten ja 
ketjujohtokuntien toiminnan sekä 
K-kauppiasliiton aluetoiminnan. 
Liiton luottamustehtävissä toimii noin 
70 K-kauppiasta, jotka edustavat 
valitsijoitaan eli kaikkia K-kauppiaita. 
Kauppiaiden tukena työskentelee 
16 henkilön toimisto. K-kauppias-
liitto tarjoaa K-kauppiaille palveluita 
ja tuotteita, jotka helpottavat heidän 
päivittäistä työtään ja siinä menesty-
mistä. K-kauppiasliitto on perustettu 
vuonna 1912.  
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Tulevaisuuden
ratkaisuja
n K-kauppiasliiton hallitus piti vuoden 2010 aikana viisi kokousta. 
Hallituksen toiminnan painopisteenä oli ketjusopimusten uudista-
minen, jossa yli kahden vuoden valmistelutyö Keskon kanssa saatiin 
päätökseen alkuvuonna. Päätös asiasta kirjattiin hallituksen pöytä-
kirjaan 9.3.2010: ”Uudistetulla ketjusopimuksella ei ole muutettu 
K-kauppiasliiton hallituksen vuonna 2000 hyväksymän ketjutoi-
mintamallin perusteita. K-kauppiasliiton edustajat ovat esittäneet 
sopimusvalmistelun kuluessa näkökantoja ja muutosehdotuksia 
valmistelijoille, ja uudistettua ketjusopimusta on niiden perusteella 
muutettu ja täsmennetty.” Tehdyn valmistelun pohjalta hallitus to-
tesi, että uudistettu ketjusopimus voidaan ottaa käyttöön.

Sopimusuudistukseen liittyen hallitus teki myös päätöksen ket-
jujohtokuntien ohjesääntöihin tehtävistä muutoksista koskien ket-
jujohtokuntien tehtäviä ja toimikautta, ketjun kauppiaskokouksen 
koollekutsumista sekä johtokunnan jäsenten kelpoisuusehtoja. Joh-
tokuntatyötä kehitettiin lisäksi jäsenistölle tehdyn kyselyn pohjalta 
hyväksymällä käyttöön uudistettu K-luottamuskauppiaan käsikirja 
sekä K-luottamuskauppiasreserviohjelma.

Hallituksen kokouksissa annettiin aiempaa enemmän painoa lii-
ton kolmen toimialayhdistyksen puheenjohtajien katsauksille, minkä 
tarkoituksena on edistää toimialojen keskinäistä tuntemusta ja hyvi-
en toimintatapojen siirtymistä toimialayhdistysten välillä.

Päätöksellä liittyä Perheyritysten liiton jäseneksi hallitus jatkoi 
työtään K-kauppiaiden edunvalvonnan vahvistamiseksi K-ryhmän 
ulkopuolisissa elinkeinoelämän ja kaupan alan järjestöissä. Hallitus 
myös seurasi aktiivisesti korttimaksamisen turvallisuuteen ja kus-
tannuksiin liittyviä kehityshankkeita K-ryhmässä ja Kaupan liitossa.

K-kauppiasliiton jäsenyyttä ja K-kauppiasnimikkeen käyttöoi-
keutta koskeva vuonna 2009 aloitettu valmistelutyö saatettiin val-
miiksi päätöksellä, jonka mukaan ”K-kauppias-nimikkeen voi saada 
K-kauppiasliitolle osoitetulla kirjallisella hakemuksella K-kauppiaan 
kaupassa päätoimisesti työskentelevä avio- tai avopuoliso sekä lisäksi 
henkilö, joka K-kauppiaan lisäksi on allekirjoittanut ketjusopimuk-
sen liitteenä olevan K-kauppiaan vastuusitoumuksen”. 

K-kauppiasliiton 100-vuotisjuhlavuoden 2012 lähestyessä oli 
hallituksen kokousten painopisteenä vuoden lopussa vuonna 2007 
hyväksytyn strategian uudistamistyön aloittaminen. Työ aloitettiin 
teemanimellä ”seuraavat sata vuotta”.

 tase  

n VastaaVaa  31.12.2010 31.12.2009 

PysyVät VastaaVat   

 Aineettomat hyödykkeet  ........................... 32 877,75 .................... 39 562,09
 Aineelliset hyödykkeet  .............................. 68 503,00 .................... 88 868,33 
 Osakkeet ja osuudet  .......................... 53 865 621,97 ............. 52 352 690,18

  53 967 002,72 52 481 120,60

VaihtuVat VastaaVat 

Saamiset  
 Myyntisaamiset  ................................. 137 756,07 .................... 13 013,71 
 Muut saamiset  .................................. 755 861,74 ............... 1 775 844,25 
 Siirtosaamiset  ..................................... 67 897,31 .................. 173 863,86
  961 515,12 1 962 721,82

Rahoitusarvopaperit .............................. 1 000 000,00 ............................. 0,00
Rahat ja pankkisaamiset  ......................... 702 915,39 .................. 527 853,45

  2 664 430,51 2 490 575,27

 VastaaVaa yhteeNsä  56 631 433,23 54 971 695,87

n VastattaVaa  31.12.2010 31.12.2009

OMa PääOMa  
Edellisten tilikausien ylijäämä  ............. 54 469 352,69 ............. 53 415 549,60 
Tilikauden ylijäämä   .............................. 1 626 726,52 ............... 1 053 803,09

  56 096 079,21 54 469 352,69 

Pakolliset varaukset   ............................... 33 307,21 .................. 109 162,10

VieRas PääOMa  
Lyhytaikainen  
 Ostovelat ............................................. 38 920,43 .................... 31 590,71 
 Muut velat  ........................................... 85 540,99 .................... 37 802,11 
 Siirtovelat  .......................................... 377 585,39 .................. 323 788,26

  502 046,81 393 181,08

 VastattaVaa yhteeNsä  56 631 433,23 54 971 695,87

• K-kauppiasliiton hallitus

Kauppias esa Kiiskinen, K-supermarket Kontumarket, 
Helsinki (pj) 

Diplomikauppias tomi Korpisaari, K-maatalous 
Korpisaari, Riihimäki (vpj)

Kauppias toni Pokela, K-citymarket Iso Omena, Espoo

Kauppias Olli Runokangas, K-market Pacius, Helsinki  

Kauppias timo Könttä, K-supermarket Ukko-Pekka, 
Naantali

Kauppias Risto Niklas-salminen, Intersport megastore 
Koskikeskus, Tampere

Kauppias Jyrki aalto, K-kenkä Kamppi, Helsinki

Diplomikauppias Matti Naumanen, K-rauta Naumanen, 
Joensuu 

Kauppias Jussi Perälä, K-rauta Palokka

 
Liiton hallitus kokoontui vuoden 2010 aikana 5 kertaa.

K-kauppiasliiton vuosikokous pidettiin 28.3. Helsingissä.

 tulOs  

K-kauppiasliitto ry toteuma  2010 toteuma  2009 ero €

Varsinainen toiminta 
tuOtOt ..................................... 1 904 158 ...........1 777 113 ...........127 045 
Kulut ......................................-3 736 398 ......... -4 067 508 ...........331 111 
Tuotto-/kulujäämä ...................... -1 832 239 ......... -2 290 395 ...........458 156

Varainhankinta 
Jäsenmaksut ................................. 331 275 ..............324 289 ...............6 986

sijoitus- ja rahoitustoiminta 
Osinkotuotot ja korot .................. 3 093 832 ...........3 429 475 ......... -335 643

Satunnaiset tuotot ......................... 587 532 .........................0 ...........587 532

Verot ............................................. -553 673 ............ -409 566 ......... -144 107

 tiliKauDeN tulOs 1 626 727 1 053 803 572 924
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K -ruokakaupat lisäsivät markkina-
osuutta, kun myynti kehittyi koko 
vuoden ajan päivittäistavaramark-

kinoita nopeammin. Erityisen hyvin kauppa 
kävi K-citymarketeissa ja K-supermarketeissa, 
mutta myös K-marketeissa ja K-extroissa pääs-
tiin plus-merkkiseen kehitykseen. 

Sopeutumista aukioloaikoihin  
ja lakkoihin

Vuosi alkoi uusiin aukioloaikoihin sopeutuen: 
monet alle 400-neliöiset kaupat lisäsivät auki-
oloaikojaan varsinkin lauantai- ja sunnuntai-
iltaisin, ja yli 400-neliöiset totuttautuivat py-
syvään sunnuntaiaukioloon.

Keväällä kaupoissa luovittiin elintarvikealan ja 
kaupan alan lakkojen vaikutusten pyörteissä. 
K-kauppiasyrittäjien osaaminen ja nopea rea-
gointikyky olivat arvossaan ja johtivat siihen, 
että menetykset myynneissä olivat keskimää-
räistä pienempiä.

Ketjusopimuksia uusittiin

Ketjusopimusuudistuksen valmistelu saatiin 
vuoden alkupuolella päätökseen ja uusia sopi-
muksia päästiin solmimaan. K-ruokakaupan 
ketjujen puheenjohtajisto osallistui tiiviisti 
valmistelutyöhön, joka sujui Ruokakeskon 

kanssa rakentavassa hengessä, vaikka asioista 
keskusteltiin välillä tiukastikin. K-ruokakau-
pan sopimuksia uudistettiin vuoden aikana 
eniten K-extra-ketjussa, jonka kaupoista noin 
puolet oli uudistuksen piirissä. Muissa K-ruo-
kakaupan ketjuissa uudistui 10 –15 prosenttia 
sopimuksista.

K-extra-ketjun kaupoille laadittiin sopimus-
malli, jonka mukaan K-market-kriteerit täyt-
tävät kaupat voivat siirtyä isomman kokoluo-
kan ketjuun ja muut kannattavaan toimintaan 
pystyvät kaupat voivat solmia joko K-extra- tai 
K-asiakassopimuksen aina vuoden 2015 lop-
puun saakka.

Sirumaksupäätteet tulivat

Kesä oli poikkeuksellisen helteinen, mikä 
näkyi pienempien maaseudun K-kauppojen 
myynnin hyvänä kehityksenä. Heinäkuussa 
toteutettiin arvonlisäveron muutos yhdellä 
prosenttiyksiköllä ylöspäin.

Syksyllä aloitettiin sirumaksupäätteiden 
asennus K-ruokakauppoihin pienemmistä 
kaupoista alkaen. Kaupoissa kiinnitettiin te-
hostetusti huomiota omavalvonnan toiminta-
tapoihin ja kaupoissa siirrettiin omavalvonnan 
kirjaukset sähköiseen ympäristöön Päivittäis-
tavarakauppa ry:n tietokantaan.

Puheenjohtaja vaihtui

K-ruokakauppiasyhdistyksen puheenjohtaja 
vaihtui. Kaksi vuotta RKY:n puheenjohtajana 
toiminut kauppias Timo Könttä ja varapu-
heenjohtajana toiminut kauppias Toni Pokela 
vaihtoivat tehtäviä, kun Toni Pokela valittiin 
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuosi-
kokouksessa 28.3. Toisena varapuheenjohta-
jana jatkoi kauppias Olli Runokangas. 

Hyvä yhteishenki on yhteis-
toiminnan perusta ja edellytys 
arjen ongelmien ratkaisulle.

Yhdistyksen kokouksissa otettiin käyttöön 
systemaattinen asioiden käsittelytapa, mikä 
viritti hyvää keskustelua ja avointa kokemus-
ten jakamista niin onnistumisista kuin haas-
teistakin eri ketjujen välillä. Hyvä yhteishenki 
on yhteistoiminnan perusta ja edellytys arjen 
ongelmien ratkaisulle.

Toni Pokela
K-ruokakauppiasyhdistyksen  
hallituksen puheenjohtaja

• K-RuOKaKauPPiasyhDistys 2010 

Markkinaosuus kasvoi  
vaiheikkaan vuoden aikana

RKy:n puheenjohtaja 

toni Pokela toimii 

K-citymarket-

kauppiaana 

espoossa.
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Ketjujohtokunnat 2010
K-citymarket 
Kauppias Juha Kupiainen, K-citymarket Pilkko, Joensuu (pj)

Kauppias Jukka itkonen, K-citymarket Länsikeskus, Turku (vpj)

Kauppias hannu aaltonen, K-citymarket Kupittaa, Turku

Kauppias esa eskelinen, K-citymarket Imatra

Kauppias tomi huuho, K-citymarket Klaukkala

Kauppias Marko Käkelä, K-citymarket Vuosaari, Helsinki 

Kauppias Vesa Nurminen, K-citymarket Seppälä, Jyväskylä

Kauppias Mikko Puhakka, K-citymarket Laune, Lahti

Kauppias sami sivonen, K-citymarket Tampere Pirkkala

 
K-extra
Kauppias Risto isokangas, K-extra Isokangas, Nummela (pj)

Kauppias Jukka Juhajoki, K-extra Päivikki, Vahto (vpj)

Kauppias Pasi hentilä, K-extra Liisankatu, Helsinki 

Diplomikauppias Pentti Kaulamo, K-extra Pentti Kaulamo, Konnuslahti 

Kauppias Olli Pollari, K-extra Pollari, Kannus

Kauppias Martti salla, K-extra Martti Salla, Lohiniva

Kauppias Paula salminen, K-extra Palosaari, Vaasa 

Kauppias Åsa storberg, K-extra Knallis, Västanfjärd

 
K-market
Kauppias Olli Runokangas, K-market Pacius, Helsinki (pj) 

Kauppias Juha haroma, K-market Kaarnikka, Helsinki (vpj)

Kauppias Raimo holappa, K-market Paprika, Puolanka 

Kauppias Mika huikko, K-market Liikenne Keimola Itä, Vantaa

Kauppias Jari hulkko, K-market Etu-Lyötty, Oulu

Kauppias Kai Malmgren, K-market Liikenne Malmi, Helsinki

Kauppias Mika lankinen, K-market Suosikki, Suolahti 

Kauppias Niko lähdemaa, K-market Puistori, Helsinki

Kauppias Jari-Pekka Pelkonen, K-market Martinmylly, Turku

Kauppias aki salminen, K-market Pietarsaari

Kauppias Kari savolainen, K-market Konnevesi

 
K-supermarket
Kauppias timo Könttä, K-supermarket Ukko-Pekka, Naantali (pj)

Kauppias ari Ruissalo, K-supermarket Länsiportti, Tampere (vpj)

Kauppias Juha alkila, K-supermarket Forum, Jyväskylä

Kauppias anssi hautamäki, K-supermarket Kauhajoki

Kauppias tero huhtala, K-supermarket Kalaasi, Mäntsälä (osan vuotta)

Kauppias Pauli Jaakola, K-supermarket Ruokaniitty, Espoo

Kauppias Jukka Pekka Järvinen, K-supermarket Kouvola

Kauppias Juha Kalliala, K-supermarket Hirvensalo, Turku

Kauppias Pekka Rantala, K-supermarket Revontori, Haukipudas

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

Myynti 2010 milj. euroa (alv 0%) 1 295  193 1 293 1 488

Kauppojen lukumäärä 69 163 472 181

Kauppiaiden lukumäärä * 68 154 453 180

 K-ruokakauppiasyhdistyksen (RKY) hallitus kokoontui 

4 kertaa vuoden 2010 aikana. Yhdistyksen vuosikokous 

pidettiin 28.3. Ketjujohtokunnat kokoontuivat 34 kertaa.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimä jäsenmaksu säilyi vuonna 

2010 ennallaan. Jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 

564 620,91 euroa.   Tuotoista 40 % (225 848,45 euroa) tilitettiin 

K-kauppiasliitto ry:lle. Yhdistys hankki vuonna 2010 

Keskon A-osakkeita pitkäaikaiseen omistukseen 14 591 kpl 

449 977,46 eurolla. Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut 

vuonna 2010 olivat 208 127,84 euroa. Osinko- ja korkotuottoja 

kertyi kertomusvuonna 317 399,37 euroa. Tuloveroa yhdistys 

maksoi 116 416,03 euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2010 oli 

ylijäämäinen 331 435,96 euroa.

K-ruokakauppias-
yhdistyksen hallitus 2010
Kauppias toni Pokela, K-citymarket Iso Omena, Espoo (pj) 

Kauppias Olli Runokangas, K-market Pacius, Helsinki (vpj)

Kauppias timo Könttä, K-supermarket Ukko-Pekka, 

Naantali (vpj)

Kauppias Juha haroma, K-market Kaarnikka, Helsinki

Kauppias Risto isokangas, K-extra Isokangas, Nummela

Kauppias Jukka itkonen, K-citymarket Länsikeskus, Turku

Kauppias Jukka Juhajoki, K-extra Päivikki, Vahto

Kauppias Juha Kupiainen, K-citymarket Pilkko, Joensuu 

Kauppias ari Ruissalo, K-supermarket Länsiportti, Tampere

lisäksi K-ruokakauppaketjujen ulkopuolella toimineiden 94 K-kaupan ja kauppa-auton yhteenlaskettu myynti oli 74 milj. 
euroa. Näissä muissa liikkeissä toimi 81 K-kauppiasta.
K-ruokakauppojen myynti (alv 0 %) suomessa oli yhteensä 4 343 milj. euroa vuonna 2010. 
suomessa toimi vuonna 2010 yhteensä 936 K-ruokakauppiasta, jotka ovat K-ruokakauppiasyhdistyksen jäseniä.

*Kauppiaiden lukumäärät laskettu pääkauppapaikkojen mukaan.

Ketjujen vuosi 2010
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K aupan liikevaihdon suotuisa kehitys 
toteutui osin myös K-ryhmän käyttö-
tavarakaupassa. Kaiken kaikkiaan eri-

koiskaupan asiakaskäynnit harvenivat jonkin 
verran alkuvuoden aikana, mutta loppuvuo-
teen mennessä ja muun muassa joulukaupas-
sa sekä sen jälkeen alekaupassa asiakasmäärät 
nousivat jopa uusiin ennätyksiin.

Sää suosi urheilukauppaa

K-ryhmän kenkäerikoiskauppa onnistui pitä-
mään myynnin kasvussa huolimatta haasteis-
ta, jotka näkyivät muun muassa tavaralogis-
tiikan puolella.

Intersport-ketjulle vuosi 2010 oli myynnil-
lisesti hyvä. Myönteiseen kehitykseen vaikut-
tivat muun muassa urheilukaupalle suotuisat 
talvikausien sääolosuhteet ja ketjussa toteute-
tut onnistuneet projektit.

Musta Pörssi -ketjulle ja -kauppiaille vuosi 
oli todella haastava. Hintaeroosio jatkui voi-
makkaana, kilpailijat ottivat markkinaosuuk-
sia ja kilpailuympäristö muuttui jatkuvasti. 
Muutama kauppias joutui lopettamaan toi-
mintansa taloudellisista syistä johtuen.

Uudistuksia ja muutoksia

Toimikauden alussa yhdistyksen hallitus lin-
jasi toimintamallin, jonka pyrkimyksenä on 

parantaa jäsenien toimintaedellytyksiä yhteis-
työssä ketjujen kanssa entisestään kovenevassa 
markkinatilanteessa.

K-kenkäerikoiskaupan johtokunnassa 
valmisteltiin vuoden aikana uutta toiminta-
mallia, missä molemmat ketjut, K-kenkä ja 
Andiamo, yhdistyvät. 

Musta Pörssi -ketju sai uuden johtajan, 
joka yhteistyössä ketjun puheenjohtajan ja 
johtokunnan kanssa aloitti uuden strategia-
suunnittelun. Tavoitteena on turvata Musta 
Pörssi -ketjun säilyminen markkinoilla ja 
mahdollistaa kannattava K-kauppiasyrittä-
jyys kodinkonekaupan alalla tulevaisuudes-
sakin.

Intersport-ketju toteutti yhteistyössä ket-
jujohtokunnan kanssa markkinointiuudis-
tuksen, mikä onnistui erittäin hyvin. Myös 
konseptiuudistuksen suunnittelu starttasi vuo-
den 2010 aikana. Tavoitteena on, että kaikki 
Intersport-kaupat uudistetaan uuden kansain-
välisen konseptin mukaiseksi lähivuosina.

Vuoden 2011 haasteet 

Kenkäkaupassa odotetaan edelleen tervettä 
myynnin kehitystä, mutta ennakoidaan toi-
mitusongelmien jatkuvan. Haasteita tietävät 
myös jatkuvasti kasvavat kauppapaikkojen 
vuokrat ja henkilökunnan löytäminen. Luot-
tamuskauppiastyössä on painopisteenä käyn-
nissä olevien uudistusten loppuun vieminen.

Myös urheilukaupassa haetaan kasvavaa 
myyntiä, vaikka takana on ennätyksellisiä tal-
vikuukausia. Työtä riittää myös aloitettujen 
uudistusten parissa.

Musta Pörssi -ketju jatkaa työtä valikoi-
man, markkinoinnin ja konseptin kehittämi-
sen parissa. 

Kaikissa ketjuissa korostetaan 
hyvän yhteishengen, sitoutu-
misen ja aktiivisen myyntityön 
merkitystä menestyksekkäälle 
tulevaisuudelle.

Kaikissa ketjuissa korostetaan hyvän yhteis-
hengen, sitoutumisen ja aktiivisen myyntityön 
merkitystä menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

Risto Niklas-Salminen
K-erikoiskauppiasyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja

• K-eRiKOisKauPPiasyhDistys Ry 

Erikoiskaupalla oli työntäyteinen 
muutosten vuosi

eRy:n puheenjohtaja 

Risto Niklas-salminen 

toimii kauppiaana 

intersport megastore 

Koskikeskuksessa ja 

intersport turtolassa 

tampereella.
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Ketjujohtokunnat 2010

K-ryhmän kenkäerikoiskauppa

Kauppias Jyrki aalto, K-kenkä Kamppi, Helsinki (pj)

Kauppias Mikko tekoniemi, Andiamo Rovaniemi (vpj)

Kauppias Pasi aro, K-kenkä Joensuu

Kauppias Päivi holmijoki, Andiamo Turku

Kauppias Virpi hyppönen, Andiamo Jyväskylä

Kauppias Marjo Makkonen, K-kenkä Turtola, Tampere

intersport

Kauppias Jarkko Miinin, Intersport Joensuu (pj)

Kauppias Jukka Kankkunen, Intersport megastore 

Kuopio (vpj)

Kauppias Markku ahonen, Intersport Rovaniemi 

Kauppias harri Juslén, Intersport megastore Hansa, Turku

Kauppias Kristiina taukojärvi, Intersport Forum, Helsinki

Diplomikauppias sanna tiitinen, Intersport megastore 

Lielahti, Tampere

Musta Pörssi

Kauppias Jouko Järvinen, Musta Pörssi Pori (pj)

Kauppias Pasi Poukka, Musta Pörssi Ähtäri (vpj)

Kauppias Jan Boström, Musta Pörssi Pietarsaari

Kauppias Mikko laurikainen, Musta Pörssi Jätti Jyväskylä

Kauppias Petri Pyyny, Musta Pörssi Tornio

Kauppias Mika sanisalo, Musta Pörssi Koskikeskus, Tampere

Kauppias Vesa seppänen, Musta Pörssi Mikkeli 

Kauppias santtu Venäläinen, Musta Pörssi Järvenpää

andiamo, K-kenkä
ja Kenkäexpertit intersport Musta Pörssi

Myynti 2010 milj. euroa (alv 0%) 48 207 105

Kauppojen lukumäärä 82 56 46

Kauppiaiden lukumäärä * 60 45 34

Ketjujen ulkopuolella toimi kauppiasvetoisina lisäksi 35 Kesportia (30 kauppiasta), joiden yhteismyynti oli 25 milj. euroa.
andiamo-, K-kenkä-, intersport-, Musta Pörssi-, Kenkäexpertti ja Kesport-kauppojen yhteenlaskettu myynti (alv 0 %) oli 
385 milj. euroa vuonna 2010. Muissa erikoiskaupan liikkeissä toimi 6 K-kauppiasta.

K-ryhmän erikoiskaupassa toimi 2010 yhteensä 175 K-kauppiasta, jotka kuuluvat K-erikoiskauppiasyhdistykseen.

*Kauppiaiden lukumäärä laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan.

Ketjujen vuosi 2010
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 K-erikoiskauppiasyhdistyksen (ERY) hallitus kokoontui uudessa 

kokoonpanossa 3 kertaa vuoden 2010 aikana. Yhdistyksen 

kevätkokous pidettiin 28.3. Lisäksi hallitus kokoontui strategiapäiville 

Vierumäelle joulukuussa. Yhdistyksen hallitus linjasi toimintamallin, 

missä pyrkimyksenä on parantaa jäsenien toimintaedellytyksiä 

yhteistyössä ketjujen kanssa entisestään kovenevassa 

markkinatilanteessa.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimä jäsenmaksu säilyi vuonna 2010 
ennallaan. Jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 143 767,51 euroa. 
Tuotoista 40 % (57 507,00 euroa) tilitettiin K-kauppiasliitto ry:lle. 
Yhdistys hankki vuonna 2010 Keskon A-osakkeita pitkäaikaiseen 
omistukseen 974 kpl 29 976,67 eurolla. Yhdistyksen varsinaisen 
toiminnan kulut vuonna 2010 olivat 123 381,31 euroa. Osinko- ja 
korkotuottoja kertyi kertomusvuonna 90 947,97 euroa. Tuloveroa 
yhdistys maksoi 13 970,21 euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2010 oli 
ylijäämäinen 39 790,61 euroa.

K-erikoiskauppiasyhdistyksen 
hallitus 2010
Kauppias Risto Niklas-Salminen, Intersport megastore Koskikeskus, 

Tampere (pj)

Kauppias Jyrki Aalto, K-kenkä Kamppi, Helsinki (vpj)

Kauppias Jarkko Miinin, Intersport Joensuu

Kauppias Jouko Järvinen, Musta Pörssi Pori
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R autakauppa nousi vuoden 2010 ai-
kana taantumasta uuteen kasvukau-
teen. Asuntorakentaminen virkistyi 

ja kotitalouksien remontointihalukkuus pysyi 
korkealla tasolla.

Kauppojen myynnit kääntyivät nousuun 
keväällä, ja suunta pysyi vakaana vuoden lop-
puun saakka. K-ryhmän rautakauppa oli hy-
vin mukana markkinoiden kasvussa, ja K-rau-
ta piti asemansa valtakunnan ykkösketjuna.

Maatalouskaupalle vuosi oli haasteellinen 
ja hintamuutosten vuoksi yllätyksellinen. 
Maatalouden rakennemuutos jatkui: asiakkaat 
ja tilat kasvavat edelleen ja niiden toiminta 
muuttuu yritysmäiseksi. K-maatalouskaupassa 
toteutettiin konseptiuudistuksia, jotka osoit-
tautuivat onnistuneiksi. K-maatalous-ketju 
pääsi vaikeuksista huolimatta myynnillisesti 
edellisvuoden tasolle.

Kannattavuuden suhteen tilanne on K-
ketjuissa varsin hyvä. Kaupoissa oli onnistuttu 
reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin 
nopeasti ja toimintaa oli pystytty sopeutta-
maan markkinoiden muutoksiin.

RAKSA  
vahvasti esillä 

Ketjusopimusten uudistaminen toteutui K-
maatalous ja -rautakaupoissa suunnitellussa 
hengessä, ja kaikki vuoden 2010 aikana päät-
tyneet sopimukset uudistettiin.

Vuonna 2010 K-maatalous- ja -rautakaup-
piasyhdistyksen hallituksen kokouksissa käsi-
teltiin tiiviisti suurhanketta, joka nimettiin 
vuoden lopussa RAKSAksi. Ketjujen johto-
kunnat kokoontuivat RAKSAn osalta myös 
ylimääräisiin yhteiskokouksiin. Yhdessä kes-
kusteltiin mm. kustannuksista, aikatauluista, 
käytännöistä ja tarvittavista ennakkotöistä. 
Muissa Rautakeskon toimintamaissa jo käy-
tössä oleva ratkaisu sisältää uudet toiminta-
mallit, prosessit, tietojärjestelmät sekä työka-
lut, ja se tullaan ottamaan Suomessa käyttöön 
lähivuosien aikana ketjuittain K-raudasta alka-
en. Seuraavana on vuorossa Rautia ja lopuksi 
yhdistelmäkaupat sekä K-maataloudet. 

Kenttää puhuttaneista aiheista käsiteltiin 
myös toimitusvarmuutta, tilausjärjestelmää ja 
sähköisen kaupan kehittämistä.

Luottamuskauppiasreservien suhteen teh-
tiin kehitystyötä. Luottamuskauppiastyön ke-
hitysohjelmaan pohjautuen kaikkien ketjujen 
johtokunnille luotiin luottamuskauppiasreser-
vit mahdollisia tulevia luottamuskauppiasteh-
täviä varten.

Luottamuskauppiailla  
tärkeä rooli uudistuksissa

Vuoteen 2011 lähdettiin tilanteesta, jossa 
markkinat ovat vahvasti noususuunnassa ja 
alalle odotetaan uutta kilpailua. Tärkeä tehtä-
vä on pitää asemat ja huolehtia siitä, etteivät 

kilpailijat pääse liian helpolla kasvaville mark-
kinoille.

Internetin vaikutus ostoskäyt- 
täytymiseen on hyvinkin nopeaa  
ja sitä tulee seurata tarkasti  
sekä kehittää omia valmiuksia  
vastata muutoksiin.

Valppaana ollaan myös rautakaupan asiakas-
käyttäytymisen muutosten kanssa. Esimerkik-
si internetin vaikutus ostoskäyttäytymiseen on 
hyvinkin nopeaa ja sitä tulee seurata tarkasti 
sekä kehittää omia valmiuksia vastata muu-
toksiin.

Luottamuskauppiastyössä on yhdistyksen 
puheenjohtajan mukaan olennaista tukea uu-
sien toimintamallien ja -tapojen sisäänajoa 
kauppoihin. Luottamuskauppiailla on tärkeä 
rooli uusien ajatusten viemisessä kentälle ja 
niiden toteutumisen varmistamisessa.

Matti Naumanen
K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen 
hallituksen puheenjohtaja

• K-MaatalOus- Ja RautaKauPPiasyhDistys Ry 

Rautakauppa nousi  
uuteen kasvukauteen

Diplomikauppias Matti 

Naumanen jatkoi MRy:n 

puheenjohtajana. hän 

toimii kauppiaana Rautia-

K-maatalous- ja K-rauta-

ketjuissa.

 



• K-kauppiasliiton vuosikertomus 2010 11

Ketjujohtokunnat 2010

K-rauta

Kauppias timo tersa, K-rauta Lappeenranta (pj)

Kauppias Jaakko tuuli, K-rauta Mikkeli (vpj)

Kauppias Jukka aaltio, K-rauta Lanterna, Helsinki

Kauppias Pekka tuppuri, K-rauta Järvenpää (1.11. asti)

Kauppias sami aalto, K-rauta Kuninkoja, Raisio

Kauppias Merja Karhu, K-rauta Kouvola

Rautia 

Kauppias Kaj Björklöf, Rautia Karjaa (pj)

Kauppias Jari Peltonen, Rautia Malmi, Helsinki (vpj)

Kauppias Kari Kleemola, Rautia – K-maatalous Pori

Kauppias Marko Kuoppala, Rautia – K-maatalous Keuruu

Kauppias Jarmo Moilanen, Rautia – K-maatalous Kuusamo

Kauppias Minna hurri-hyvärinen, Rautia – K-maatalous 

Hurri Ky, Kitee

K-maatalous 

Kauppias tapani Reinikainen, Rautia – K-maatalous Nivala (pj)

Diplomikauppias sami Mäklin, K-maatalous Lahti (vpj)

Kauppias Kari Mylen, Rautia – K-maatalous Loimaa

Kauppias Jukka Varis, Rautia – K-maatalous Konnevesi

Kauppias Pekka Väli-torala, K-maatalous Alavus

K-maatalous* K-rauta Rautia

Myynti 2010 milj. euroa (alv 0%) 378 546 463

Kauppojen lukumäärä 88 41 106

Kauppiaiden lukumäärä** 11 38 72

 K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen (MRY) hallitus kokoontui 

4 kertaa vuoden 2010 aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 28.3. 

Ketjujohtokunnat kokoontuivat 19 kertaa.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimä jäsenmaksu säilyi vuonna 2010 

ennallaan. Jäsenmaksutuottoja kertyi yhteensä 119 800,32 euroa. 

Tuotoista 40 % (47 920,00 euroa) tilitettiin K-kauppiasliitto ry:lle. 

Yhdistys hankki vuonna 2010 Kesko Oyj:n A-osakkeita pitkäaikaiseen 

omistukseen 1 463 kpl  44 960,84 eurolla. Yhdistyksen varsinaisen 

toiminnan kulut vuonna 2010 olivat 138 283,02 euroa. Osinko- ja 

korkotuottoja kertyi kertomusvuonna  61 308,91 euroa. Tilikausi 

1.1.–31.12.2010 oli alijäämäinen 5 175,52 euroa.

K-maatalous- ja rautakauppias   -
yhdistyksen hallitus 2010
Diplomikauppias Matti Naumanen, K-rauta Naumanen, Joensuu (pj)

Kauppias Jussi Perälä, K-rauta - K-maatalous Perälä, Jyväskylä (vpj)

Kauppias Kaj Björklöf, Rautia Karjaa 

Diplomikauppias sami Mäklin, K-maatalous Lahti

Kauppias Jari Peltonen, Rautia Malmi, Helsinki

Kauppias tapani Reinikainen, Rautia – K-maatalous Nivala

Kauppias timo tersa, K-rauta Lappeenranta

Kauppias Jaakko tuuli, K-rauta Mikkeli

lisäksi 32 K-asiakassopimuskauppaa toimi K-rautakauppiasketjujen ulkopuolella ja teki vuoden aikana yhteensä 52 milj. euron 
myynnin. Näissä kaupoissa toimi 37 K-kauppiasta. K-maatalous- ja rautakauppojen myynti suomessa oli vuonna 2010 yhteensä 
1 439 milj. euroa. suomessa toimi vuonna 2010 yhteensä 158 K-maatalous- ja rautakauppiasta, jotka kuuluvat K-maatalous- ja 
rautakauppiasyhdistykseen. 

*K-maatalouksista 50 toimii Rautian kanssa yhdistelmäkauppana ja 1 K-raudan. 
Pelkästään K-maatalouskauppaa tekeviä kauppoja oli v. 2010 37 kpl, ja niissä toimi 11 K-kauppiasta.

** Kauppiaiden lukumäärä on laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan.

Ketjujen vuosi 2010

• K-kauppiasliiton vuosikertomus 2010 11
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K 
etjujen johtokunnat ovat keskei-
sessä asemassa siinä yhteistyössä, 
mitä K-kauppiaat ja Keskon ket-
juyksiköiden edustajat tekevät 

ketjutoiminnassa. Johtokunnat ovat neuvoa 
antava toimielin, ja ne edustavat ketjun K-
kauppiaita esimerkiksi ketjun kehittämisessä. 
Ketjujen johtokunnat kuuluvat organisatori-
sesti K-kauppiasliittoon.

K-kauppiaiden Kauppias-jäsenlehdessä kir-
joitettiin vuoden 2010 aikana runsaasti ketju-
johtokuntien ajankohtaisista asioista. Ketjujoh-

• KetJuJOhtOKuNNat

Painopisteenä  
johtokuntatyön  
kehittäminen

tokuntien jäseniä haastateltiin, ja näin saatiin 
tuotua johtokuntien viestinnässä esiin kaikki-
en johtokunnan jäsenten näkemyksiä ketjun 
asioista. Johtokuntakatsausten tarkoituksena 
on kannustaa ketjun K-kauppiaita antamaan 
luottamuskauppiaille palautetta ja virikkeitä 
yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi.

Perehdytystä ja uudistuksia
 
Vuosikokouksen jälkeen toukokuussa järjes-
tettiin kaikille uusille johtokunnissa aloitta-

ville luottamuskauppiaille perehdytyspäivä, 
jonka aikana kerrottiin laajasti luottamus-
kauppiaan tehtävästä ja jaettiin osallistujille 
uudistettu luottamuskauppiaan käsikirja.

Yksi K-kauppiasliiton painopisteistä vuon-
na 2010 oli johtokuntatyön kehittäminen. 
Helmikuussa liiton tekemässä tutkimuksessa 
selvitettiin ketjujen jäsenten eli K-kauppiai-
den tyytyväisyyttä ketjun johtokunnan edel-
lisen vuoden aikana tekemään työhön. Tut-
kimuksen tulosten keskiarvotyytyväisyys oli 
noin kolme asteikolla yhdestä viiteen.

edellisen vuoden ketjujohtokuntana palkittiin Rautia-ketju. Kuvassa vasemmalta kauppiaat Jari Peltonen ja Kaj Björklöf, ketjusihteeri  

Jarmo ylä-autio, kauppiaat Kari Kleemola, Minna hurri-hyvärinen ja Marko Kuoppala sekä ketjujohtaja Kimmo Vilppula.
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V
uosi 2010 oli sosiaalisen me-
dian esille nousun vuosi K-
kauppiasliiton viestinnässä. 
K-kauppiaiden perinteinen 
intranet-keskustelufoorumi 
siirrettiin Facebookiin ja uusi 

ympäristö aktivoi foorumia huomattavasti. K-
Team Päivien markkinoinnissa hyödynnettiin 
ensimmäistä kertaa Facebookia hyvin koke-
muksin. K-kauppiaiden toiminnasta Faceboo-
kissa teetettiin opinnäytetyö. K-kauppiaille 
laadittiin ohjeistus sosiaaliseen mediaan osal-
listumisesta ja Facebookin käytöstä kaupan 
markkinoinnissa ja sisäisessä viestinnässä.

Kauppias-lehti ilmestyi 15 kertaa, ja osa nu-
meroista sisälsi myös ruotsinkielisiä sivuja. 
Suosittuna palstana jatkoi toista vuotta joh-
tokuntakauppiaiden haastattelusarja, jossa 
jokainen luottamuskauppias sai vuorollaan 
kertoa johtokunnassaan käsitellyistä asioista. 
Valtakunnallinen sähköinen uutiskirje ilmes-
tyi 13 kertaa, ja lisäksi toimialayhdistykset ja 
K-Team lähettivät useita omia uutiskirjeitä. 
Seniorikauppiaille lähetettiin postitse oma 
uutiskirje keväällä ja syksyllä.

Suomalaisen Yrittäjän Päivänä 5.9. tehtiin nel-
jättä kertaa laaja Kärkimediakampanja, jossa 
K-kauppiasyrittäjät olivat esillä ja onnittelivat 
kaikkia muita suomalaisia yrittäjiä. Mainok-
sessa esiintyivät Rautia-K-maatalous-kauppi-
aat Saija ja Juha Happonen Kauhajoelta.

Vuonna 2012 vietettävä K-kauppiasliiton 
100-vuotisjuhlavuosi työllisti viestintää jo 
2010. Graafi nen suunnittelija Tiina Aaltonen 
suunnitteli juhlavuodelle oman ilmeen, jota 
tullaan hyödyntämään kaikessa juhlavuoteen 
liittyvässä viestinnässä.

• ViestiNtä Ja  KehittyVä KauPPa

Sosiaalinen media 
nousi viestintävälineiden 
joukkoon 

Kehittyvässä Kaupassa 
kaikki tavara-alat esiin
Vuonna 2010 Kehittyvän Kaupan sisällön kehittämisen yhtenä tärkeänä pai-
nopisteenä oli kaikkien K-ryhmän tavara-alojen hyvä huomiointi. Normaalien 
ajankohtaisaiheiden lisäksi Kehittyvä Kauppa tekikin eri tavara-aloilta omat 
teemanumeronsa. Heti helmikuussa käsiteltiin laajasti rautakaupan asioita, 
syyskuussa päähuomion vei käyttötavarakauppa ja lokakuussa ruokakauppa. 
Lisäksi tehtiin näyttäviä ajankohtaisjuttuja mm. urheilu-, auto-, vene- ja puu-
tarhakaupasta.

Runsaasti palstatilaa annettiin vuoden mittaan K-kauppiasliiton omille 
tapahtumille, kuten K-Team Päiville sekä K-instituutin järjestämälle Mestari-
myyjäkoulutukselle. Uutuustuotteet olivat hyvin esillä lehden joka numerossa. 
Niin ikään maksupääteuudistuksen eteneminen, luomu- ja lähiruoan suosion 
kasvu ja energiansäästöön liittyvät aiheet olivat lehden keskeistä antia. Uutena 
juttusarjana käynnistettiin Tauon paikka, jossa nostettiin esiin mielenkiintoisia 
ihmisiä K-ryhmän kaupoista ja yhteistyökumppaneiden keskuudesta.

Tärkeää sisältöä olivat myös kauppajutut ja henkilöhaastattelut, joita tehtiin 
jälleen runsaasti. Kauppajuttujen ja henkilöhaastatteluiden ohella mielenkiin-

toista väriä lehden sisältöön toivat lähes joka 
numerossa jutut kansainvälisiltä messuilta ja 
seminaareista. 

Lehden ulkoasun kehittämiseen liittyen 
otettiin keväällä käyttöön painoteknisiltä 
ominaisuuksiltaan aiempaa parempi ja näyt-
tävämpi paperi. Painokumppanin konkurs-
sin takia Kehittyvä Kauppa joutui vaihta-
maan painotyöt kesken vuoden PunaMus-
taan Tampereelle. Siirto sujui ongelmitta, 
eikä sillä ollut kielteisiä heijastusvaikutuksia 
lehden laatuun.

Kehittyvän Kaupan vuosikerran koko-
naissivuluku oli 720, jossa lisäystä hieman 
edellisvuotiseen verrattuna. Lehden talous 
oli vakaalla pohjalla. Ilmoitustuottoja 
kertyi budjetoitua enemmän ja julkai-
sutoiminnan kulut olivat ennakoitua 
alhaisemmat.

toista väriä lehden sisältöön toivat lähes joka 
numerossa jutut kansainvälisiltä messuilta ja 
seminaareista. 

otettiin keväällä käyttöön painoteknisiltä 
ominaisuuksiltaan aiempaa parempi ja näyt-
tävämpi paperi. Painokumppanin konkurs-
sin takia Kehittyvä Kauppa joutui vaihta-
maan painotyöt kesken vuoden PunaMus-
taan Tampereelle. Siirto sujui ongelmitta, 
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K 
-kauppiasliiton tuottamien 
jäsenpalveluiden tavoitteena 
on kehittää K-kauppiasyrit-
täjien ammatillista osaamis-
ta, jaksamista ja verkottu-
mista. Vuoden 2010 aikana 

järjestettiin eri puolilla Suomea 15 K-kaup-
piastapahtumaa, joiden teemat painottuivat 
hyvinvointiin ja yhdessäoloon. Lisäksi kaup-
piaiden käytettävissä oli monia jäsenetuja sekä 
neuvontapalveluja laki- ja viestintäasioissa.

K-kauppias kuntoon,  
bisnes lentoon 
Yksi vuoden pääteemoista oli jo kolmatta 
vuotta käynnissä ollut K-kauppias kuntoon, 
bisnes lentoon -hyvinvointiohjelma, jonka tar-
koituksena on tukea kauppiaiden fyysistä ja 
psyykkistä hyvinvointia. Sen puitteissa käyn-
nistyivät muun muassa vuoden 2010 ASLAK-
kuntoutuskurssit Etelä- ja Itä-Suomen alueilla. 
Kelan kustantamat kuntoutuskurssit on räätä-
löity K-kauppiasyrittäjille, ja kursseja haettiin 
Kelalta myös vuodelle 2011. 

Vuonna 2008 käynnistetty ja Suomen 
Kuntoliikuntaliiton kanssa yhteistyössä to-
teutettu Starttipaketti saatiin päätökseen ke-
väällä 2010. Valtakunnallisesti Starttipaketin 
hyödynsi 747 kauppiasta tai puolisoa, ja osal-
listumisprosentti 29,3 on vastaavantyyppisiin 
tilastoihin verrattuna erittäin hyvä tulos. Siitä 
voidaan päätellä, että kauppiaat ovat kiinnos-
tuneita omasta kunnostaan ja sen parantami-
sesta.

Elixir.fi- nettipalveluna kauppiaille ja puo-
lisoille tarjolla ollut liikuntaa ja harrastamista 
tukeva yhteistyö Mtv3:n kanssa päättyi kevääl-
lä 2010. 

• JäseNPalVelut

Monipuolisia jäsenpalveluja
Kesko Oyj solmi SATS-liikuntakeskuksen 

kanssa yhteistyösopimuksen, joka on kaikkien 
K-ryhmäläisten ja heidän puolisoidensa käy-
tettävissä.

Yhteensä kauppiaiden hyvinvointiohjel-
maan oli vuoden 2010 lopussa osallistunut yli 
tuhat K-kauppiasta tai puolisoa. Kauppiaiden 
hyvinvointiohjelma jatkuu myös vuonna 2011 
painopisteinään lepo ja ajankäytön hallinta.

K-kauppiaiden hyvinvointiohjelma sai 
Suomen Messusäätiön myöntämän Ikiliikku-
ja-kunniamaininnan. Työyhteisön liikuttaja 
2010 -palkinnon tavoitteena oli tuoda esiin 
työpaikkaliikunnan tärkeyttä niin fyysisen 
kuin henkisenkin hyvinvoinnin edistäjänä.

K-kauppiastapaamiset
Kauppiastapaamisissa on kantavana voimana 
kokemustenvaihto, yhdessäolo ja yhteisölli-
syys yli ketjurajojen.

Alueelliset tapaamiset keräsivät yhteen K-
kauppiaita ja puolisoita kaikista K-ketjuista 
ympäri Suomen. K-kauppiasliiton ajankoh-
taisten asioiden lisäksi ohjelmassa oli Keskon 
aluejohtajien terveiset K-ryhmää koskevista 
asioista sekä kilpailutilanteista alueillaan.

Lokakuussa 2010 Pariisiin suuntautunee-
seen messu- ja opintomatkaan osallistui 98 
K-kauppiasta ja puolisoa. 

Tulevien vuosien valmistelua
Vuonna 2010 aloitettiin K-kauppiasliiton 
100-vuotisjuhlavuoden 2012 suunnittelu. 
Juhlavuoden tapahtumista tehtiin aikataulut 
ja varattiin pääjuhlan tilat ja esiintyjät sekä 
aloitettiin juhlamusikaalin tuotanto. 100-vuo-
tishistoriikin kirjoittaminen jatkui ja käsikir-
joitus saatiin valmiiksi vuoden lopussa.  

Vuoden 2010 jäsenpalvelut

aslak-kursseilla 

haettiin voimaa ja 

vireyttä tulevillekin 

työvuosille.

 yhdessäolopalvelut
Pohjanmaan K-kauppiasgolf, Kauhajoki 21.7. 
•  Muistojen Imatranajot, Imatra 24.–25.7. 
•  Keski-Suomen ja Lahti–Kotka–Kouvolan  
K-kauppiastapaaminen, Jyväskylä 24.7. •   
K-kauppiaiden moottori pyörä tapaaminen, 
Pärnu Viro 5.–8.8. • K-kauppiasgolf, Talma 
24.8. •  Etelä-Suomen K-kauppiastapaaminen, 
Vierumäki 7.9. •  Pohjois-Suomen K-kauppias-
tapaaminen, Levi 11.9. •  Ruskamaraton, Levi 
11.9. •  Satakunta-Pirkanmaan K-kauppias-
tapaaminen, Tampere 29.9. •  K-kauppiaiden 
messu- ja opinto matka, Pariisi 17.–20.10. 
•  Kaakkois-Suomen K-kauppiastapaaminen, 
Lappeenranta 28.10. •  Pohjanmaan K-kaup-
piastapaaminen, Kuortane 10.11. •  Varsinais-
suomen K-kauppiastapaaminen, Turku 11.12.

 hyvinvointipalvelut
K-kauppias kuntoon, bisnes lentoon -ohjelma 
käynnissä koko vuoden  •  Etelä-Suomen  
aslaK- kurssi, Turenki 19.4.2010–9.9.2011 
•  Itä-Suomen ASLAK- kurssi,  
Punkaharju 15.3.2010–18.3.2011   

 Neuvontapalvelut  
 laki- ja viestintäasioissa 

 Jäsenedut
K-kauppiaskortti  •  K-turva-vakuutukset
Lomakalenterit  •  Psyconin henkilöstö-
arvioinnit  •  Neste Oil Yrityskortti  •  Teboil Yri-
tyskortti  •  Autoalennukset VV-autosta  •  Alen-
nukset SATS -liikunta keskuksista  •  Alennuk-
set Unikulmasta  •  Kaleva Travelin palvelut
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• K-teaM

Uusi aluetoimintamalli  
käynnistyi

V 
uoden 2010 alussa pyörähti käyn-
tiin K-kauppiasliiton uusi alue-
toimintamalli. Uudessa toiminta-
mallissa on yhdistetty kauppiaille 
tarkoitettu toiminta ja K-Teamin 
alueellinen toiminta. Aluerajojakin 

muutettiin, ja alueita on nyt 12. Jokaisella alueella 
on K-kauppiasliiton toimistolla oma aluevastaa-
vansa, joka vastaa sekä K-Teamin että kauppiaiden 
aluetoiminnasta.

Vilkas vuosi

K-Teamin 12 aluetoimikuntaa järjestivät vuoden 
aikana noin 50 tapahtumaa, joihin osallistui lähes 
3 500 henkilöä. Ohjelmassa oli sekä hupia että asi-
aa – kesäteat teria, sisävesi risteilyjä, keilaturnauksia 
sekä ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksia. Osallistu-
jamääriltään isoimmat tapahtumat olivat K-Team 
Etelä-Suomen pikkujoulut, K-Team Keski-Suomen 
pikkujoulut sekä K-Team Lapin ja K-Team Oulu-
Kainuun yhteistapahtuma K-Ruska.

K-Team järjesti myös kaksi valtakunnallista ta-
pahtumaa: K-Träffen ja K-Team Päivät. Kesäkuussa 
ruotsinkielinen K-väki kokoontui 70 osallistujan 
voimin Ahvenanmaalle K-Träffenin merkeissä, ja 
marraskuussa pidettiin perinteiset K-Team Päivät 
Tampereella. Tampereella noin 5 400 K-ryhmäläistä 
ja yhteistyökumppania kannustivat Mestarimyyjä-
finalisteja huippusuorituksiin, tutustuivat Uutuus-
tuotemessujen tarjontaan ja juhlivat Suomirockin 
ikonin Eppu Normaalin tahtiin. 

Det svensk-

språkiga K-folket 

samlades i juni till 

den traditionella 

K-träffen, som 

denna gång 

arrangerades  

i Mariehamn.

Ruotsinkielinen 

K-väki kokoontui 

kesäkuussa 

ahvenanmaalle 

K-träffenin 

merkeissä.

K-teaM taPahtuMat 2010 tapahtumia Osallistujia

etelä-suomi 7 876

itä-suomi 3 178

Kaakkois-suomi 3 47

Keski-suomi 2 405

Lahti–Kotka–Kouvola 6 401

lappi 2 38

Oulu–Kainuu 6 187

Pohjanmaa 5 380

Satakunta–Pirkanmaa 7

Åland 3 108

Österbotten 2 130

K-Ruska (Oulu–Kainuu ja Lappi) 1 229

K-träffen (Åland) 1 70

K-team Päivät 1 5 400

yhteeNsä 50 8 835

Aluetoiminnan ohjausryhmä 2010

Diplomikauppias tomi Korpisaari (pj)

Kauppias sami salminen (vpj), Itä-Suomi • Nina alatalo, Lappi • Matti alatalo,  

Oulu-Kainuu • Kauppias tiina Kouhia, Satakunta-Pirkanmaa • Kauppias toni Mulari, 
Keski-Suomi • Kauppias Jarno haapavuo, Kaakkois-Suomi • Kauppias tanja huisman-
ahonen, Lahti–Kotka–Kouvola • Kauppias esa Nordqvist, Varsinais-Suomi • siv 
eriksson, Åland • Kauppias Jonna Olsio; Österbotten • Aluejohtaja antti Palomäki, 
Kesko Oyj • Viestintäpäällikkö anu Pelkonen (siht.), K-kauppiasliitto ry

Aluevastaavat lea heikkinen, Marianne lauslehto, tarja Pajamäki, Mari alila,  

Kai laikio ja Cecilia Jern, K-kauppiasliitto ry
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K-Teamin 
huomionosoitukset 2010
tOiMiNtaMeRKKi

Kimmo Kaunisto, Pohjanmaa

Piia Korhonen, Lappi

Jaro lundgren, Satakunta-Pirkanmaa

anne Ojanen, Satakunta-Pirkanmaa

Mari Paalanen-taskinen, 
Lahti-Kotka-Kouvola

salla Mäki-Kanto, Pohjanmaa

hanna Viitasaari, Satakunta-Pirkanmaa

aNsiOMeRKKi

Jenni alanko, Etelä-Suomi

lauri asikainen, Itä-Suomi

tarja Kokkonen, Etelä-Suomi

Vuoden 2010 aluetoimikunta
K-team etelä-suomi 

K-teamin vuoden 

aluetoimikuntana 

palkittiin 

etelä-suomen 

aluetoimikunta. 

tunnustuksen 

vastaanottivat 

K-team Päivillä 

vasemmalta tarja 

Kokkonen, sanna 

Järveläinen, 

Jenni alanko, 

antti lempiäinen, 

leena hirvonen 

ja Johanna 

Pääkkönen.

K-kauppiasliiton toimintamerkin saivat (vasemmalta) Kimmo Kaunisto, Hanna Viitasaari ja Anne Ojanen.

Lauri Asikainen (keskellä) nappasi K-Team Päivillä 
Tampereella kainaloonsa Tarja Kokkosen (vasem-
malla) ja Jenni Alangon. Kaikki kolme palkittiin 
K-kauppiasliiton ansiomerkillä.

K-köpmanna-
förbundets 
svensk språkiga 
verksam het 2010
 

År 2010 stod Åland 
och Mariehamn som 
värd för den tradi-
tionella K-Träff en. 
I den 44 K-Träff en 

deltog cirka 70 personer från hela 
Svenskfi nland, allt från Lillby i 
Österbotten till Hammars i Östra 
Nyland och Åland förstås. Det of-
fi ciella programmet inleddes med en 
lunchkryssning ombord på skonaren 
Linden.

K-Team Ålands år bestod av tre eve-
nemang, av vilka julfesten på hotell 
Arkipelag lockade fl est deltagare. 
Första hjälpkunskaperna uppdate-
rades i oktober med en kurs i första 
livräddning och den traditionella 
bowlingkvällen i mars var även detta 
år en succé.

K-Team Österbotten arrangerade en 
Familjedag på PowerPark tillsam-
mans med den fi nskspråkiga kom-
mittén. Sammanlagt deltog ca 70 
personer. Årets julfest på restaurang 
Strampen blev en succé.
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ett betydande och långtgående beslut, då K-
köpmannaförbundet och därigenom K-köp-
männen anslöt sig som medlem i Familjefö-
retagens förbund. Familjeföretagens förbunds 
intressebevakning stöder K-köpmannaförbun-
dets uppgifter. 

K-handeln har som helhet ett gott år bak-
om sig. K-mathandelns ökade marknadsandel 
har fört med sig en positiv atmosfär i hela K-
gruppen. Den skapar säkert en god anda och 
förtroende även under det inledda året och 
bidrar till att målen för år 2011 nås. 

Esa Kiiskinen
K-köpmannaförbundets ordförande, köpman

Matti Mettälä
K-köpmannaförbundets verkställande 
direktör

Nu byggs framtiden 

År 2010 i ett nötskal

n Under året inledde 68 nya K-köpmannaföretagare sin verksamhet runtom i Finland (62 mat-, 

fyra sport-, en hemelektronik- och en järnköpman). I slutet av året hade K-köpmannaförbundet 1 

269 medlemmar, vilket är 33 färre än året innan. De nya K-köpmännens medelålder är 35 år. Av 

de nya köpmännen var 54 män och 15 kvinnor, i de fl esta K-affärer började ett köpmannapar. 101 

personer avslutade sin köpmannabana, vanligtvis på grund av pensionering eller branschbyte. 

Medelåldern för alla K-köpmän är 46 år, den yngsta är 24 och den äldsta 90 år. Kvinnornas andel 

av K-köpmännen är 19,3 %. Av K-affärerna är 80 % familjeföretag.

I början av året körde den nya modellen för K-köpmannaförbundets regionverksamhet i gång. 

I den nya verksamhetsmodellen förenades verksamhet avsedd för köpmännen och K-Teams 

regionala verksamhet. Regiongränserna justerades en aning och regionerna är nu tolv. Varje region 

har en egen regionansvarig på K-köpmannaförbundets byrå. 

För K-köpmännen anordnades på olika håll i Finland under året 15 evenemang, vars 

teman huvudsakligen var välmående och samvaro. Till köpmännens förfogande står många 

medlemsförmåner samt rådgivningstjänster i juridiska frågor och kommunikationsfrågor. ASLAK-

rehabiliteringskurser startade i Södra och Östra Finland. Startpaketet som inleddes år 2008 

kunde avslutat på våren, 747 köpmän, eller deras makor eller makar tillgodogjorde sig det och 

deltagarprocenten blev 29.

K-Teams regionkommittéer anordnade under året cirka 50 regionala evenemang, som närmare 

3 500 personer deltog i. De riksomfattande K-Team Dagarna i Tammerfors i november samlade 

cirka 5 400 personer från K-gruppen och samarbetspartner.

I kommunikationen blev sociala medier allmännare. K-köpmännens diskussionsforum på 

intranet fl yttades till Facebook och i marknadsföringen av K-Team Dagarna utnyttjades för första 

gången de goda erfarenheterna av Facebook. För K-köpmännen utarbetades instruktioner om 

deltagande i sociala medier och användning av Facebook i marknadsföringen och den interna 

kommunikationen.

 n Kommersiellt blev 
år 2010 ett varierande 
år för K-köpmännen: 
K-mataff ärernas för-
säljning gick bra och 
järnaff ärerna uppvi-

sade en uppgång efter recessionen, medan 
exempelvis marknadsläget för handeln med 
hemelektronik var fortsatt svårt. 

Det förnyade kedjeavtalet som ger ramar-
na för vidareutvecklingen av verksamheten 
blev klart under året. Ordförandena för K-
köpmannaförbundets branschföreningar och 
kedjedirektioner deltog intensivt i det förbe-
redande avtalsarbetet och förhandlingarna för-
des i god anda, även om de till vissa delar var 
hårda. Alla mål kunde inte genomdrivas, men 
förbundets ståndpunkter påverkade slutresul-
tatet i mångt och mycket. I förnyelsen av avta-
let ändrades inte grunderna för kedjeverksam-
hetsmodellen. Kedjeavtalets grundstruktur 
och huvudinnehåll förblev oförändrade. En 
viktig utgångspunkt för ändringsarbetet var 
att skapa och ta i bruk verktyg och verksam-
hetsmodeller, som K-köpmannen ännu bättre 
än förr kan göra försäljning och resultat med.

K-köpmannaförbundets verksamhet har 
omarbetats mycket under de senaste tio åren, 
men förbundets 100-årsjubileum år 2012 gav 
orsak till en mer grundlig utvärdering. Vi 
bör fundera på, med vilka saker förbundet 
har tryggat K-köpmännens och K-gruppens 
framgång under gångna decennier och vad 
dessa borde vara i framtiden. En god utgångs-
punkt är att fråga, vad ett sådant här förbund 
skulle göra, om det nu skulle grundas för för-
sta gången. En väsentlig fråga är, med vilka 
konkreta handlingar förbundet kan stödja 
framgång och säkerställa att det även i fram-
tiden är ett eftertraktat och lönsamt yrke att 
vara K-köpman.

Grunden för den framtida planeringen är 
de år 2007 godkända grundlinjerna för strate-
gin. Då fastställdes det, att K-köpmännen är 
förbundets huvudmålgrupp, och det beslöts 
att satsa på att utveckla direktionsarbetet och 
stärka samarbetet mellan K-köpmännen över 
kedje- och branschgränserna. K-köpmanna-
förbundet ska i K-gruppen ha en långsiktig 
roll som uppskattar såväl K-köpmännen som 
Kesko, annars fi nns det risk för att hantering-
en av enstaka kortsiktiga problem framhävs i 
verksamheten. En kärnfråga i strategiarbetet 
med tanke på inriktningen av förbundets verk-
samhet är, vilket förbundets yrkesmässiga mer-
värde är för K-köpmännen och K-gruppen.

Kedjedirektionernas arbete är fortsätt-
ningsvis kärnan i förbundets verksamhet. Di-

rektionernas verksamhet har utvecklats syste-
matiskt under de senaste tre åren, men det är 
fortfarande möjligt att eff ektivera resultatet 
av arbetet tillsammans med Keskos kedje-en-
heter. Väsentligt är ett gott samarbete och en 
tro på att alla förändringar syftar till att bägge 
parterna ska nå framgång i konkurrensen.

K-köpmannaförbundets verksamhet base-
rar sig på att förbundets medlemmar deltar 
aktivt och med yrkesskicklighet i den verksam-
het som förbundets organ, kedjedirektionerna 
och branschföreningarna samt förbundets sty-
relse utövar. För att förbundet ska ha kunniga 
och entusiastiska K-förtroendeköpmän även i 
framtiden, ska det ses till, att alla K-köpmän 
vet tillräckligt om förbundets verksamhet. I 
detta syfte förnyades år 2010 principerna för 
kartläggningen av K-förtroendeköpmanna-
reserven och den handledning som ges nya 
förtroendevalda. 

Uppskattningsvis 80 procent av K-aff ä-
rerna är familjeföretag och familjeföretag-
samheten har alltid varit en av stöttepelarna 
i K-köpmannaverksamheten. K-köpmännens 
familjeföretag ska ha så goda verksamhetsför-
utsättningar som möjligt och år 2010 fattades 
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K-kauppiasliitto
KuNNiaMeRKit  

Kauppias Risto isokangas, K-extra 
Isokangas, Nummela

Kauppias timo Kaikkonen, Rautia 
Haukirauta, Haukipudas

Kauppias erkki Kääpä, 
K-supermarket Martinlaakso, Vantaa

Kenttäpäällikkö Kai laikio, 
K-kauppiasliitto ry

Kauppias leena lajunen, Rautia 
Vinni, Eno

Kauppias Markku telin, K-rauta 
Välivainio, Oulu

tOiMiNtaMeRKit  

Controller Anne Nyqvist, 
K-kauppiasliitto ry

K-erikoiskauppiasyhdistys
aNsiOMeRKit  

Myyntijohtaja Vesa Björklund, 
Kenkäkesko Oy

Kauppias lasse Grönroos, 
Intersport Pori

Kauppias Jukka Kankkunen, 
Intersport 
megastore Kuopio

Toimitusjohtaja Juha Nurminen, 
Intersport Finland Oy

Myymäläpäällikkö Ritva Vuokko-
Puustinen, Andiamo Forum, Helsinki

tOiMiNtaMeRKit 

Tuoteryhmäpäällikkö ilkka hairo, 
Intersport Finland Oy

Osastopäällikkö harri holma, 
Musta Pörssi Oy

Kauppias Jorma huhtanen, 
Musta Pörssi Kurikka

Avainasiakaspäällikkö Marko ijäs, 
Intersport Finland Oy

Tuoteryhmäpäällikkö Janne 
Kontturi, Intersport Finland Oy

Kauppias Mikko laurikainen, 
Musta Pörssi Jyväskylä

Kauppias Marjo Makkonen, 
K-kenkä Turtola Tampere

Kauppias Jari Meronen, 
Musta Pörssi Joensuu

Kauppias Jarkko Miinin, 
Intersport Eräurheilu, Joensuu

Kauppias sakari Niskanen, 
Andiamo Pori

Kauppias Vesa Nykänen, 
Musta Pörssi Valkeakoski

Tuoteryhmäpäällikkö Juha Oja, 
Intersport Finland Oy

Kehityspäällikkö Juha Ranta, 
Kenkäkesko Oy

K-maatalous- ja 
rautakauppiasyhdistys
aNsiOMeRKKi  

Kauppias arto heiskanen, 
Rautia Heiskanen, Vieremä

tOiMiNtaMeRKit  

Osastopäällikkö Camilla Calonius, 
K-rauta Imatra

Myyntipäällikkö hannu heiskanen, 
Rautakesko Oy

Ketjujohtaja Jani Karotie, 
Rautakesko Oy

Kauppias Marko Kuoppala, 
Rautia K-maatalous Keuruu

Osastopäällikkö Juha Näreaho, 
K-rauta Tourutorni, Jyväskylä

Myyntipäällikkö Jaakko Perttula, 
K-maatalous Korpisaari, Riihimäki

Asiakkuuspäällikkö Pekka Pöyhölä, 
Rautakesko Oy

Myyntipäällikkö Olli-Pekka sipilä, 
Rautakesko Oy

Konttoristi Marianne tehi, 
Rautia-K-maatalous Forssa

K-ruokakauppiasyhdistys
aNsiOMeRKit

Kauppias Vesa immonen, 
K-supermarket Petonen, Kuopio

Kauppias Jukka Pekka Järvinen, 
K-supermarket Kouvola

Kauppias Marko Käkelä, 
K-citymarket Vuosaari, Helsinki

Kauppias Jukka Marttila, 
K-supermarket Välivainio, Oulu

Diplomikauppias Martti salla, 
K-extra Martti Salla, Lohiniva

tOiMiNtaMeRKit 

Kauppias Jukka itkonen, 
K-citymarket Turku Länsikeskus

Kauppias Kim Mattsson, 
K-supermarket Reimari, Parainen

Kauppias ari Ruissalo, 
K-supermarket Länsiportti, Tampere 

Kauppias aki salminen, 
K-market Pietarsaari

Diplomikauppiaat
Veijo Julkunen, K-rauta Lahti

Risto Kontturi, K-citymarket 
Rusko Oulu

ulla laakso, K-market Veto, Vimpeli

arja Mustonen, K-extra Aromi, 
Vieremä

Jouni Partonen, K-market 
Metsärinne, Lahti (14.3.2010 saakka)

Marko Rautaparta, Rautia 
K-maatalous Kemijärvi

soile Rautaparta, Rautia 
K-maatalous Kemijärvi

Kasvattajakauppiaat
Kauppias Marja hentilä, 
K-citymarket Oulu Raksila (RKY)

Kauppias Riku Pakarinen, Intersport 
megastore Sello, Espoo (ERY)

Kauppiaat Jari ja liisa Peltonen, 
Rautia Malmi, Helsinki (MRY)

Huomionosoitukset 2010

Ansiomerkkien saajista kuvassa alarivissä vasemmalta Jukka Kankkunen, Jukka 
Pekka Järvinen, Ritva Vuokko-Puustinen ja Vesa Immonen ja takana vasemmalta 
Juha Nurminen ja Marko Käkelä.

K-kauppiasliiton kunniamerkistä iloitsivat Risto Isokangas (vasemmalta), Erkki 
Kääpä ja Kai Laikio.

Diplomikauppiaan kunniakirjan vastaanottivat K-kauppiasliiton vuosikokouksen 
yhteydessä Soile ja Marko Rautaparta (takana vasemmalta), Ulla Laakso ja Arja 
Mustonen sekä edessä vasemmalla Jouni Partonen ja oikealla Risto Kontturi.



V 
uosi 2010 päätti K-ryhmän uu-
distetun ketjutoiminnan ensim-
mäisen vuosikymmenen, jonka 
aikana ketjutoiminta vakiinnut-
ti paikkansa K-kauppiaiden ja 
Keskon yhteistoimintamuotona. 
Vuosikymmenen loppua leima-

sivat taloudellinen taantuma ja sen K-kauppiaille 
ja K-ryhmälle asettamat kysymykset.  Vuosi 2010 
olikin kaupallisesti K-kauppiaille vaihteleva: K-ruo-
kakauppojen myynti kävi hyvin ja rautakaupat 
pääsivät nousu-uralle taantuman jälkeen, kun taas 
esimerkiksi kodintekniikkakaupassa markkinatilanne 
jatkui vaikeana. 

Vuoden 2010 aikana saatiin valmiiksi uudistettu 
ketjusopimus, joka luo raamit toiminnan jatkoke-
hittämiselle. K-kauppiasliiton toimialayhdistysten ja 
ketjujohtokuntien puheenjohtajat olivat tiiviisti mu-
kana sopimuksen valmistelutyössä, ja asioista neuvo-
teltiin hyvässä hengessä, toki joiltain osin tiukastikin. 
Aivan kaikkia tavoitteita ei saatu läpi, mutta liiton 
näkemykset vaikuttivat monilta osin lopputulokseen.

Sopimusuudistuksessa ei muutettu ketjutoimin-
tamallin perusteita. Ketjusopimuksen perusrakenne 
ja pääsisältö säilyivät entisellään. Muutostyön kes-
keisenä lähtökohtana oli luoda ja saattaa käyttöön 
työkaluja ja toimintamalleja, joilla kukin K-kauppias 
voi entistä paremmin tehdä myyntiä ja tulosta.

Kohti seuraavaa sataa vuotta

Vaikka uusi sopimusmalli on nyt valmis, meidän 
on katsottava edelleen määrätietoisesti eteenpäin. 
K-kauppiasliiton toimintaa on muokattu viimeisen-
kin kymmenen vuoden aikana paljon, mutta liiton 
100-vuotisjuhlat vuonna 2012 ovat perusteellisem-
man arvioinnin paikka. Meidän on mietittävä, mitkä 
ovat olleet ne asiat, joilla liitto on turvannut K-kaup-
piaiden ja K-ryhmän menestyksen menneinä vuosi-
kymmeninä ja mitä niiden pitää olla tulevaisuudessa.

Strategia tehdään tavanmukaisesti noin viideksi 
vuodeksi, mutta K-kauppiuuden kääntyessä toiselle 
vuosisadalleen kysytään näkemystä myös kauemmas 
tulevaisuuteen, ja tätä tulee miettiä mahdollisim-
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k-kauppiasliiton toimiston henkilökunta 2010
Mari Alila | lea Heikkinen (8.3.2010 alkaen) | kaisa Höijer (31.1.2010 
saakka) | Tuura inha (äitiyslomalla 20.4.2010 alkaen) | Arto  Jaakkola
Cecilia Jern | Riitta kilgast | Antti koivula | Mariine kopisto-lindholm
kai laikio | Marianne lauslehto | Matti Mettälä | Anne nyqvist
Tarja pajamäki (palasi vanhempainvapaalta 1.6.2010) | Anu pelkonen
Hannu Rinne | Anneli Ruusunen (palasi vuorotteluvapaalta 10.11.2010)
kirsi suurnäkki-Vuorinen | Tommi Tanhuanpää

Vuonna 2010 aloitti 68 uutta k-kauppiasta

68 uutta yrittäjää aloitti K-kauppiasuransa vuonna 2010 eri puolilla Suomea. K-kauppiasliitossa oli 
vuoden lopussa 1 269 jäsentä, mikä on 33 vähemmän kuin vuosi aiemmin.

K-ruokakauppiasyhdistyksessä oli 936 jäsentä, K-erikoiskauppiasyhdistyksessä 175 jäsentä ja 
K-maatalous-ja rautakauppiasyhdistyksessä 158 jäsentä.

Vuonna 2010 aloittaneiden uusien K-kauppiaiden keski-ikä oli 35 vuotta. Heistä 54 henkilöä (80 %) 
on miehiä ja 14 (20 %) naisia. Useimmissa K-kaupoissa yrittäjinä aloitti kauppiaspariskunta yhdessä. 
Uusista K-kauppiaista 62 oli ruokakauppiaita, neljä urheilukauppiaita, yksi kodintekniikkakauppias ja 
yksi rautakauppias. Vuonna 2010 uusia yrittäjiä aloitti eniten K-market-ketjussa (46 henkilöä). 

Vuonna 2010 kauppiasuransa lopetti 101 K-kauppiasta. Tavallisimpia syitä lopettamiseen ovat 
eläkkeelle siirtyminen tai alan vaihto.

Kaikkien K-kauppiaiden keski-ikä on 46 vuotta, nuorin K-kauppias on 24-vuotias ja vanhin 90-vuotias. 
Naisia K-kauppiaista on 19,3 %. K-kaupoista perheyrityksiä on 80 %.

Vuosikertomuksen toimitus
Toimitus: Kirsi Suurnäkki-Vuorinen | Tekstit: Arto Jaakkola, Cecilia 
Jern, Kai Laikio, Marianne Lauslehto, Matti Mettälä, Anu Pelkonen, Kirsi 
Suurnäkki-Vuorinen | kuvat: Mari Alila, Timo Flinkkilä, Miska Korpelainen, 
Marianne Lauslehto, Mauri Ratilainen, Heikki Tuuli, Jussi Vierimaa
Graafi nen suunnittelu ja taitto: gra & grappo, Tiina Aaltonen
paino: Hämeen Kirjapaino, Tampere 2011
ISSN 1237-6698
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Uudet K-seniorikauppiaat
Harri ja Ritva Hietala, Narva

Caj och lisen Holms, Vasa

pentti ja leena Hurri, Kitee

pentti ja Maija liisa immonen, 
Leppävirta

Raija koskinen, Mäntylahti

Eero kontio, Savitaipale

Helena ja Jarmo koponen, 
Siilinjärvi

Vesa ja Hilkka-leena laakso, 
Rymättylä

ulla Helena leppänen, Tampere

Erkki ja liisa liukku, Laihia

Jukka ja Hannele niinimäki, 
Uusikartano

Martti ja Marja-liisa nurmi, Turku

Veli peltola, Karvala

Jukka ja sirkku-liisa pirinen, 
Pieksämäki

Marja-liisa Reunanen-kotiniemi, 
Pertteli

Touko ja Marjut saarinen, Masku

Raija leena ja Tapio särkilahti, 
Oulu

pekka Taavitsainen, Helsinki

keijo ja Elsa Toivanen, Joensuu

Tapio ja Riitta Tolppanen, Espoo

Tuula Torpakko, Savonlinna

Riitta ja Eero Turunen, Vuonislahti

Eero ja leila Varumo, Kankaanpää

K-kauppiasliiton vuosikokouspäivänä toimintamerkin vas-
taanottivat edessä vasemmalta Ilkka Hairo, Jukka Itkonen, Jari 
Meronen ja Jani Karotie; heidän takanaan vasemmalta Janne 
Kontturi, Mikko Laurikainen, Marjo Makkonen ja Kim Mattsson; 
heidän takanaan vasemmalta Anne Nyqvist, Jaakko Perttula, 
Juha Oja ja Pekka Pöyhölä; takana vasemmalta Juha Ranta, 
Marko Kuoppala, Ari Ruissalo ja Olli-Pekka Sipilä.

Liisa ja Jari Peltonen vastaanottivat vuosi kokous päivänä 28.3. 
MRY:n myöntämän Kasvattajakauppiaan kunniakirjan.

Seniorikauppiaan kunniakirjan vastaanottivat vuosikokouspäivänä edessä vasemmalta Tuula Torpakko ja Keijo Toivanen 
sekä Raija Leena ja Tapio Särkilahti, takana vasemmalta Sirkku-Liisa ja Jukka Pirinen sekä Riitta ja Tapio Tolppanen.
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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.

slogAn

Yrittäjyyttä ja yhteistyötä

K-kauppiasliitto ry

Kruunuvuorenkatu 5 A

00160 Helsinki

Puh. 010 53 010

Faksi 010 53 36 238
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