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K-kauppiasliiton  
toiminta
K-kauppiasliitto on K-kauppiaiden edunvalvonta- ja yhteis-

toimintajärjestö, johon kuuluvat kaikki Suomen noin 1 250 

K-kauppiasta. K-kauppiasliiton perustehtävä on K-kauppi-

asyrittäjyyden kehittäminen ja vahvistaminen sekä jäsen-

tensä yhteisten etujen ajaminen. 

K-kauppiasliiton tehtäviä toteutetaan ketjujen johto-

kunnissa ja toimialayhdistysten sekä liiton hallituksissa. 

Kaupan alan kehitykseen liitto vaikuttaa osallistumalla 

kaupan alan järjestöjen toimintaan.

Liiton luottamustehtävissä toimii noin 70 K-kauppias-

ta, jotka edustavat valitsijoitaan eli kaikkia K-kauppiaita. 

Kauppiaiden tukena toimii 16 henkilön toimisto. K-kaup-

piasliitto tarjoaa K-kauppiaille palveluja, jotka helpottavat 

heidän päivittäistä työtään sekä siinä menestymistä.

K-kauppiasliitto on perustettu vuonna 1912.
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K-kauppiasliiton 99. toimintavuosi

Hallituksen puheenjohtajan ja  
toimitusjohtajan katsaus

Paluu juurille
 

K-kauppiaat menestyivät vuonna 2011 kaupallisesti pääosin hyvin yleisen 

taloudellisen tilanteen epävarmuudesta huolimatta. Ilonaiheena oli erityisesti  

K-ruokakauppojen hyvä myynninkehitys, joka kasvatti K-ryhmän markkinaosuut-

ta. Keskon merkittävät investoinnit kauppapaikkaverkostoon tarjosivat usealle  

K-ruokakauppiaalle mahdollisuuden siirtyä isompaan kauppaan. Käyttötavarakau-

pan ketjuissa myynti ei yltänyt kasvuun, ja Musta Pörssi-ketjun tervehdyttämistoi-

met merkitsivät monen K-kauppiaan uran päättymistä. K-ryhmän rautakauppojen 

myynti kehittyi hyvin ja ne menestyivät selvästi muuta markkinaa paremmin. 

Vuoden 2010 aikana uudistettu ketjusopimus tuli vuoden 2011 alussa voimaan 

osalla K-kauppiaista. Ketjutoiminta on vakiinnuttanut paikkansa K-kauppiaiden ja 

Keskon yhteistoimintamuotona, ja se on kauppiaiden kattavasti hyväksymä. Kil-

pailuetuja rakennetaan lähivuosina kehittämällä sekä ketjuprosesseja että kaup-

pakohtaisen johtamisen toimintamalleja ja työkaluja kauppiaille. K-ketjutoiminta 

on eri vaiheissa eri toimialoilla, minkä johdosta toimialojen kehittämisessä voi-

daan hyödyntää muilla toimialoilla jo toteutettuja toimenpiteitä ja nopeuttaa siten 

uusien asioiden eteenpäin viemistä.

Liiton strategiatyötä tehtiin koko vuosi 2011 työnimellä ”Seuraavat sata 

vuotta”, mikä viittasi työn päätavoitteeseen eli sen linjaamiseen, miten voidaan 

varmistaa K-kauppiasammatin haluttavuus ja jatkuvuus myös pitkällä aikavälillä. 

Työn keskeisin kysymys oli, mitä ovat sellaiset konkreettiset tekemiset, joilla liitto 

voi tukea kauppiaiden menestymistä ja varmistaa, että K-kauppiuus on tulevai-

suudessakin haluttu sekä kannattava ammatti. 

Uusi strategiamme vuosille 2012–2015 on pelkistetty kolmioon, jonka ytimessä 

on K-kauppiasammatin kehittäminen, ja sitä ympäröivinä toimintoina järjestötyö, 

viestintä ja omistajuus. Asiat eivät muutu todeksi paperille kirjaamisella, mutta 

päätetty strategia suuntaa selkeästi liiton voimavarat kauppiaiden ja K-ryhmän 
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perustoimintaedellytysten rakentamiseen. Tietyllä tavoin voidaan puhua myös pa-

luusta liiton juurille, sillä onhan liitto aikanaan perustettu juuri kauppiasammatin 

perusedellytysten kehittämiseen.

Järjestötyö on ollut ja on jatkossakin liiton toiminnan kivijalka, ja sen ytimen 

muodostaa K-luottamuskauppiaiden yhteistoiminta Keskon kanssa ketjujen johto-

kunnissa. K-luottamuskauppiaiden toimintavalmiuksien tueksi toteutettiin vuon-

na 2011 erittäin hyvän palautteen saaneet neuvottelu- ja vaikuttamistaitovalmen-

nukset. Jatkossakin on tehtävä työtä sen varmistamiseksi, että ketjujen johtokun-

nilla ja ketjuyksiköillä on keskeisissä asioissa yhteiset tavoitteet. Tällöin kumpikin 

osapuoli voi olla turvallisin mielin siitä, että kaikki kehittäminen parantaa sekä 

K-kauppiaiden että Keskon myyntiä ja tulosta, ja että kaikki muutokset tähtäävät 

molempien osapuolten menestymiseen kilpailussa. Yhteistoiminnassa on kyettä-

vä tekemään myös vaikeita päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa yksittäisen kauppiaan 

kannalta huonoilta, mutta jotka ovat ketjutoiminnan kannalta välttämättömiä. 

Kun osapuolet ovat yhdessä liikkeellä riittävän ajoissa, ja kun molemmilla osapuo-

lilla on sama tietopohja, vaikeatkin päätökset onnistutaan tekemään rakentavassa 

ilmapiirissä. Johtokuntatyön kehittäminen on ollut viime vuosien painopisteitäm-

me, ja työ on tuottanut myös tulosta esimerkiksi tiedonkulun paranemisena kaup-

piaskentän ja luottamuskauppiaiden välillä.

Viestinnän keinot ja välineet muuttuvat nopeasti, ja sähköisen viestinnän 

merkitys kasvaa koko ajan. Tästä johtuen liiton strategiatyössä päätettiin käyn-

nistää uuden viestintästrategian laatiminen, jossa otetaan huomioon erityisesti 

sähköistyvän viestinnän mahdollisuudet. Uudistustyö koskee myös liiton tapah-

tumia; K-Team Päivien kehittäminen kaikkien tavara-alojen yhteisenä tapah-

tumana jatkuu. Tapahtumalla on keskeinen rooli K-väen yhteishengen luojana, 

minkä osoitti taas erinomainen palaute vuoden 2011 K-Team Päivistä. K-kauppi-

aiden yhteistä voimaa nähtiin myös Levillä viime kevään vuosikokouksessa, jonne 

kokoontui lähes 500 K-kauppiasta ja puolisoa muun muassa valitsemaan vuoden 

K-kauppiaspersoonaa. K-seniorikerhojen työ on ollut liitossa tähän saakka varsin 

vähäisessä roolissa, mutta jatkossa tähän tullaan panostamaan selvästi aiempaa 

vahvemmin.

Vuoden 2012 kaupalliset näkymät ovat Kaupan liiton ennusteen mu-

kaan huolestuttavat. Tässä tilanteessa meidän on erityisen tärkeää käyttää kaik-

ki K-kauppiasliiton 100-vuotisjuhlavuoden tarjoamat mahdollisuudet kaupallisen 

asemamme vahvistamiseen, halliten toki kustannukset hyvin. Toisaalta, samanai-

kaisesti juhlavuoden tapahtumien kanssa, meidän on lähdettävä suuntautumaan 

rohkeasti tulevaisuuteen miettien, mitä meidän tulee ottaa opiksi edeltävien suku-

polvien toiminnasta. 
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K-kauppiaiden, ja sitä myöten K-kauppiasliiton, toiminnan aatteellinen perus-

ta on sama kuin 100 vuotta sitten. Vaikka moni asia on sadassa vuodessa muuttu-

nut, olemme edelleen lähellä sitä lähtökohtaa, josta kaukonäköiset maakauppiaat 

sata vuotta sitten yhteistoimintaan ryhtyivät. Meidän on K-ryhmänä hyödynnet-

tävä täysimääräisesti ne mahdollisuudet, joita ympäristön muutokset eteemme 

tuovat. Erityisesti meidän on varmistettava, että olemme ajan hermolla asiakas-

odotusten ja -käyttäytymisen nopeidenkin muutosten osalta. 

Esitämme parhaimmat kiitoksemme K-luottamuskauppiaille, liiton toimiston hen-

kilökunnalle sekä sidosryhmillemme vuoden 2011 toiminnasta.

Esa Kiiskinen
K-kauppiasliiton hallituksen  

puheenjohtaja

Matti Mettälä
K-kauppiasliiton  

toimitusjohtaja





Vuonna 2011 
aloitti 78 uutta 
K-kauppiasta

K-kauppiasliitossa oli vuoden 2011 lopussa 1234 jäsentä, 

mikä on 35 vähemmän kuin vuosi aiemmin. K-ruoka-

kauppiasyhdistyksessä oli 928 jäsentä, K-erikoiskauppi-

asyhdistyksessä 154 ja K-maatalous- ja rautakauppiasyh-

distyksessä 152.

Vuonna 2011 aloittaneiden uusien K-kauppiaiden keski-

ikä oli 37 vuotta. Kaikkien kauppiaiden keski-ikä oli vuo-

den lopussa 45 vuotta. Nuorin kauppias oli 24-vuotias ja 

vanhin 88-vuotias.

Uusista kauppiaista yhä useampi oli nainen; naisten 

osuus aloittaneista kauppiaista nousi kymmenellä pro-

senttiyksiköllä 30 prosenttiin. Kaikista K-kauppiaista nai-

sia on noin viidennes. Useissa kaupoissa kauppiaana toi-

mii kauppiaspariskunta yhdessä.

Uusista K-kauppiaista 66 oli ruokakauppiaita, 9 rauta-

kauppiaita, 2 urheilukauppiaita ja 1 kenkäkauppias. 

Vuonna 2011 kauppiasuransa lopetti 112 K-kauppiasta.
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aluetoiminta

ohjausryhmä
pj Tomi Korpisaari 

 
aluetoimikunnat 

(12 kpl)

K-Kauppojen  
henKilöKunta 

23 000

K-Kauppiasliiton  
toimisto

tj Matti Mettälä

(16 henkilöä)

K-ruoKa-
Kauppias - 

yhdistys ry

hallitus
pj Toni Pokela,  

vpj Timo Könttä,  
vpj Juha Haroma

Ketjujohtokunnat:

K-eriKois-
Kauppias - 

 yhdistys ry

hallitus
pj Risto Niklas-Salmi-

nen, vpj Jyrki Aalto

Ketjujohtokunnat:

K-maatalous- ja 
rautaKauppias - 

 yhdistys ry

hallitus
pj Matti Naumanen,  

vpj Jussi Perälä

Ketjujohtokunnat:

K-Kauppiaat 1  250

K-Kauppiasliitto ry:n hallitus  pj Esa Kiiskinen, vpj Tomi Korpisaari

organisaatio 31.12.2011 saaKKa
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K-kauppiasliiton hallitus 2011

 

Kohti seuraavaa  
sataa vuotta

K-kauppiasliiton hallituksella oli vuonna 2011 kuusi kokousta, joiden lisäksi halli-

tus piti kaksi erillistä strategiatyöpalaveria. Hallituksen työn selkeä painotus koko 

vuoden ajan oli uuden strategian laatimisessa. Vuonna 2010 aloitettua strategiatyö-

tä tehtiin työnimellä ”Seuraavat sata vuotta”, mikä viittasi työn päätavoitteeseen: 

strategiatyöllä etsittiin konkreettisia keinoja K-kauppiasammatin haluttavuuden ja 

jatkuvuuden varmistamiseksi pitkällä aikavälillä. Työn pohjaksi myös uudistettiin 

vuonna 2001 tehty arvotutkimus, josta saatiin hyvää pohja-aineistoa strategiatyö-

hön. Tehdyn valmistelun pohjalta hallitus päätti strategian sisällön marraskuussa 

2011. Strategian 2012–2015 ydinalueiksi päätettiin K-kauppiasammatti, järjestötyö, 

omistajuus ja viestintä.

Strategiatyön ohessa toinen säännöllisesti käsitelty asia oli liiton 100-vuotisjuh-

lavuoden 2012 valmistelutyö, jota tehtiin yhteistyössä Keskon kanssa. Osana juhla-

valmistelua jatkui myös liiton 100-vuotisjuhlakirjan tekeminen.

Hallituksen kokouksissa olivat edelleen keskeisessä roolissa liiton kolmen toi-

mialayhdistyksen puheenjohtajien katsaukset, joiden kautta varmistetaan yhtei-

sen näkemyksen syntyminen ja keskeisten asioiden yhtenäinen käsittely kaikissa 

liiton toimielimissä. 

Hallituksen keskusteluissa painottui aiempaa enemmän kaupan alan ja yrittä-

jyyden edunvalvonta. Hallitus myös sai ajankohtaista tietoa taloudellisen yleisti-

lanteen ja kaupan alan kehityksestä muiden järjestöjen edustajien vierailualustuk-

sista. K-ryhmän kannalta merkittävä edistysaskel toimintavuonna oli hallituksen 

puheenjohtajan Esa Kiiskisen valinta Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjäval-

tuuskunnan puheenjohtajaksi sekä Elinkeinoelämän keskusliiton hallituksen va-

rapuheenjohtajaksi vuoden 2012 alusta lukien. 

K-kauppiasliiton vuosikokousta 9.4. Levillä seurasi ennätysyleisö.
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Hallitus päätti toimintavuonna uudistaa K-kauppiaiden Kesko-osakeomistus-

suosituksen sisällön. Uuden suosituksen perusteluissa todetaan, että K-kauppiaan 

kannattaa sijoittaa pääomaa kauppiasuran jälkeiseen aikaan, ”eläkerahastoon”, 

hankkimalla ketjuyritykselle tai henkilökohtaiseen pitkäaikaiseen omistukseen 

hyvin arvonsa säilyttäviä ja osinkoa tuottavia Keskon A-osakkeita, minkä lisäksi K-

kauppiaiden omistus viestii kotimaisesta omistuksesta. Uuden suosituksen omis-

tusmäärät ovat ketjukohtaisia sekä kiinnitettyjä kunkin K-kauppiaan yrityksen 

tuloksellisuuteen. 

Hallitus hyväksyi K-instituutin kanssa yhteistyössä laaditut diplomikauppias-

Viestintä

Järjestötyö Omistajuus

K-kauppias-
ammatti
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K-kauppiasliiton vuosikokousta 

luotsasivat puheenjohtaja Esa 

Kiiskinen, varapuheenjohtaja 

Tomi Korpisaari ja toimitusjohtaja 

Matti Mettälä.

arvon ja -tutkinnon perusteet. Uusittujen kriteerien mukaan diplomikauppiaan 

arvon voi saada 25 vuotta täyttänyt K-kauppias tai K-kaupassa vakituisesti toimiva 

K-kauppiaan avio- tai avopuoliso, joka on suorittanut yrittäjän ammattitutkinnon 

tai Ruokakeskon kauppiasvalmennuksen sekä toiminut viisi vuotta hyvän kaup-

piastavan mukaan K-kauppiaana ja suorittanut yritysjohtamisen erikoisammat-

titutkinnon, taikka toiminut kymmenen vuotta hyvän kauppiastavan mukaan  

K-kauppiaana ja suorittanut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Myös K-ryhmän ympäristöpolitiikka päivitettiin vuoden 2011 aikana, ja liiton 

hallitus hyväksyi päivitetyn politiikan.

Strategia-
painotukset

Viestintästrategia
•	 Sähköinen	kommunikaatio

•	 Kehittyvä	Kauppa

•	 Jäsenyhteydenpito,	kenttätyö

•	 Tapahtumat,	yhteisöllisyys

•	 K-kauppiuuden	markkinointi

Omistusstrategia
•	 K-kauppiaiden	Kesko-omistus

•	 K-kauppiasliiton	Kesko-omistus

•	 K-kauppiasliiton	muut	omistukset

Järjestöstrategia
•	 Luottamuskauppiastoiminta

•	 Luottamuskauppiasreservit

•	 Yhteiskunnallinen	vaikuttaminen

Yrittäjyysstrategia
•	 Kaupan	henkilöstöasiat

•	 Kaupan	alan	kehitys

•	 Yrittäjyyden	kehitys

•	 Yrittäjäpalvelut	ja	jäsenedut

•	 Perheyrittäjyys

•	 Naisyrittäjyys

•	 K-kauppiasura





Kasvun vuosi
k-ruokakauppiasyhdistys 2011
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K
-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi lähes kuusi prosent-

tia vuonna 2011. Erityisen hyvin myynti kehittyi K-citymarketeissa ja 

K-supermarketeissa. Koko Suomen päivittäistavarakaupan arvioidaan 

kasvaneen noin 5,5 prosenttia vuonna 2011. Hintojen muutoksen vai-

kutukseksi arvioidaan noin +4 prosenttia.

Pienet, alle tuhannen neliön supermarketit säilyttivät markkinaosuutensa, mut-

ta valintamyymälät ja pienmyymälät ovat menettäneet markkinaosuuttaan. Kehi-

tyksessä näkyy edelleen aukiololainsäädännön muutoksen vaikutus, joka kohdis-

tuu alle 400 neliömetrin kokoisiin kauppoihin, kun isommat kaupat ovat lisänneet 

sunnuntaiaukioloaan.

Päivittäistavarakauppa otsikoissa

Ruoka ja ruokakaupat olivat vuoden mittaan monin tavoin julkisuudessa keskus-

telun aiheena. Saksassa keväällä ilmennyt Ehec-ruokamyrkytyskohu piti kaupan 

ja kuluttajat varpaillaan meilläkin, ja esiin nousi myös uutisia ulkomaisen ruoan 

markkinoimisesta kotimaisella alkuperällä.

Mediassa päiviteltiin K- ja S-ryhmien suurta markkinaosuutta ja sen vaikutus-

ta ruoan hintaan. Keskusteluissa ja kirjoituksissa ei kuitenkaan aina muisteta tai 

tiedetä, että K-ruokakauppiaat ovat kaikki itsenäisiä elinkeinonharjoittajia ja kil-

pailevat päivittäistavaramarkkinoilla aidosti myös toistensa kanssa; K-ryhmän päi-

vittäistavarakaupan markkinaosuus on K-kauppiaiden osuuksien summa. Kilpai-

luvirasto tutki päivittäistavarakauppa-alaa, erityisesti ruoan hintaa, mutta virasto 

ei havainnut alalla kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa. 

Syksyllä tehtiin EPSI Ratingin toimesta riippumaton valtakunnallinen päivittäis-

tavarakaupan asiakastyytyväisyystutkimus Suomessa. Sen mukaan K-ruokakau-

poilla olivat tyytyväisimmät asiakkaat, mikä vahvistaa K-ruokakauppojen olevan 

oikealla tiellä. 

Päivittäistavarakauppaa koskevia merkittäviä säädösmuutoksia olivat mm. ma-

keisveron korotus, joka nostaa makeisten ja virvoitusjuomien veroa sekä vuoden 

2012 alusta voimaan astunut laki tupakkatuotteiden esilläpitokiellosta. 

Kilpailuetuhankkeita

K-ruokakauppiasyhdistys kiinnitti vuoden mittaan K-ruokakauppiaiden huomiota 

omavalvonnan toteuttamiseen kaupoissa. Omavalvontakäytäntöjen kehittyminen 
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etenikin hyvin toimintavuoden aikana. Jatkuva ja tarkka omavalvonta luo perustan 

luotettavalle kaupalle ja sen myötä hyvälle asiakastyytyväisyydelle. 

K-ruokakauppojen kanta-asiakkuuksia vahvistettiin toteuttamalla kilpailuetu-

hankkeita hevissä, leivässä, palvelutiskillä sekä tuoreessa lihassa ja kalassa. Tavoit-

teena on tarjota laajin valikoima paikallisia tuotteita, palvella lapsiperheitä entistä 

paremmin ja vahvistaa Pirkan kilpailuetua. Pirkka-tuotteiden valikoimissa on yli 

2 000 tuotetta, ja tutkimuksen mukaan Pirkka-tuotteet ovat erityisen suosittuja 

nuorten keskuudessa.

Yhteistyössä on voimaa

Luottamuskauppiaiden yhteistyö Ruokakeskon kanssa sujui vuoden mittaan hy-

vin. Niin keskolaisilta kuin ketjujen johtokuntiin ja suunnitteluryhmiin osallistu-

vilta luottamuskauppiailtakin vaaditaan aikaa ja paneutumista yhteisiin asioihin, 

kun ketjutoimintaa kehitetään vastaamaan edelleen kovenevaa kilpailua mark-

kinoilla. Hyvä yhteishenki ja rakentava kritiikki luovat mahdollisuuden ratkaista 

arjen ongelmia.  

Toni Pokela
K-ruokakauppiasyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

RKY:n puheenjohtaja Toni Pokela (kesk.) toimii K-citymarket-kauppiaana Espoossa ja vara-

puheenjohtajista Timo Könttä (oik.) K-supermarket-kauppiaana Naantalissa ja Juha Haroma 

(vas.) K-market-kauppiaana Helsingissä.



20

Ketjujen vuosi 2011

k-ruokakauppiasyhdistyksen (RkY) hallitus kokoontui 
neljä kertaa vuoden 2011 aikana. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 9.4. 

ketjujohtokunnat kokoontuivat 32 kertaa.

Lisäksi K-ruokakauppaketjujen ulkopuolella toimineiden 86 
K-kaupan ja kauppa-auton yhteenlaskettu myynti oli 74 milj. 
euroa. Näissä muissa liikkeissä toimi 75 K-kauppiasta.

K-ruokakauppojen myynti (alv 0 %) Suomessa oli yhteensä 
4 581 milj. euroa vuonna 2011. 

Suomessa toimi vuoden 2011 lopussa yhteensä 928 K-ruoka-
kauppiasta, jotka ovat K-ruokakauppiasyhdistyksen jäseniä.

*Kauppiaiden lukumäärät laskettu pääkauppapaikkojen mukaan.

k-citymarket k-extra k-market  k-supermarket

myynti (alv 0 %) milj. euroa 1433 173 1274 1627

kauppojen lukumäärä   75 140  453  205

kauppiaiden lukumäärä*   75 136  441  201
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k-citymarket k-extra k-market  k-supermarket

myynti (alv 0 %) milj. euroa 1433 173 1274 1627

kauppojen lukumäärä   75 140  453  205

kauppiaiden lukumäärä*   75 136  441  201

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jä-
senmaksutuottoja kertyi vuonna 2011 
yhteensä 574.626,69 euroa. Tuotoista 
229.691,00 euroa tilitettiin K-kauppias-
liitto ry:lle. Jäsenmaksutuotot kasvoivat 
1,8 prosenttia edellisvuodesta. Yhdistys 
hankki vuonna 2011 Keskon A-osakkeita 
pitkäaikaiseen omistukseen 18.204 kpl 
540.036,43 eurolla. Yhdistyksen varsinai-
sen toiminnan kulut vuonna 2011 olivat 
410.929,90 euroa, josta 229.691,00 euroa 
on K-kauppiasliitto ry:lle tilitettyjä jäsen-
maksukuluja. Osinko- ja korkotuottoja 
kertyi kertomusvuonna 477.812,03 euroa. 
Tuloveroa yhdistys maksoi 166.736,10 
euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2011 oli ylijää-
mäinen 474.568,92 euroa.





Toiminnan vuosi
k-erikoiskauppiasyhdistys 2011
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E
rikoiskaupassa elettiin haasteellista vuotta. K-kengän ja Intersportin 

myynnit jäivät miinukselle osin lämpimän loppuvuoden vuoksi. Mustan 

Pörssin myynteihin vaikuttivat kodintekniikan alan vaikeudet sekä ver-

koston pienentyminen, mutta myytyjen kappalemäärien kehitys kään-

tyi jo nousuun. 

Kaikissa ketjuissa aloitettiin konseptiuudistukset, jotka saatiin hyvään vauhtiin. 

Kookengän uusia kauppoja valmistui 9, uusia Intersporteja avattiin 6 ja konsepti-

uudistuksia valmistui 11. Mustassa Pörssissä konseptiuudistus keskittyi mainon-

nan visuaalisen ilmeen uudistamiseen sekä kannattamattomimmista kauppapai-

koista luopumiseen. 

Vuoden 2012 haasteet 

Kenkäkaupassa jatketaan konseptiuudistuksen loppuun saattamista, oman mallis-

ton osuuden kasvattamista sekä kannattavan ostotoiminnon, tehokkaan markki-

noinnin ja hyvän ketjuhengen ylläpitämistä.

Urheilukaupassa orgaanista kasvua haetaan uusien myymälöiden avaamisella 

ja 11 kaupan Sport to the People -konseptiuudistuksella. Vuoden 2012 painopisteitä 

ovat myös ketjuvalikoimien kehittäminen sekä myymälämarkkinoinnin ja omien 

merkkien myynnin kasvattaminen.

Kodintekniikkakaupassa jatketaan konseptin kehittämistä mm. kauppakeskus-

ympäristössä ja tätä kautta haetaan mahdollisuuksia Musta Pörssi -ketjun verkos-

ton kasvattamiseen. 

Kaikissa ketjuissa korostetaan hyvän yhteishengen, sitoutumisen ja aktiivisen 

myyntityön merkitystä menestyksekkäälle tulevaisuudelle.

Risto Niklas-Salminen
K-erikoiskauppiasyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
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ERY:n puheenjohtaja Risto Niklas-Salminen (vas.) toimii Intersport-kauppiaana Tampereella 

ja varapuheenjohtaja Jyrki Aalto K-kenkäkauppiaana Helsingissä.
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Ketjut lukuina 2011

Ketjujen ulkopuolella toimi kauppiasvetoisina lisäksi 32 Kesportia 
(30 kauppiasta), joiden yhteismyynti oli 23 milj. euroa. 

Andiamo-, K-kenkä-, Kookenkä-, Intersport-, Musta Pörssi-, Ken-
käexpertti ja Kesport-kauppojen yhteenlaskettu myynti (alv 0 %) 
oli 338 milj. euroa vuonna 2011. Muissa erikoiskaupan liikkeissä 
toimi 2 K-kauppiasta.

K-ryhmän erikoiskaupassa toimi vuoden 2011 lopussa yhteensä 
154 K-kauppiasta, jotka kuuluvat K-erikoiskauppiasyhdistykseen.

*Kauppiaiden lukumäärä laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan.

Andiamo, k-kenkä, 
kookenkä, kenkä expertit intersport

 

musta Pörssi

myynti (alv 0 %) milj. e   44 193  78

kauppojen lukumäärä   72  56  32

kauppiaiden lukumäärä*   51  45  26

k-erikoiskauppiasyhdistyksen (eRY) 
hallitus kokoontui neljä kertaa 
vuoden 2011 aikana. 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
9.4. ketjujohtokunnat kokoontuivat 
15 kertaa. 
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Andiamo, k-kenkä, 
kookenkä, kenkä expertit intersport

 

musta Pörssi

myynti (alv 0 %) milj. e   44 193  78

kauppojen lukumäärä   72  56  32

kauppiaiden lukumäärä*   51  45  26

Yhdistyksen jäseniltään perimiä jäsenmaksutuottoja kertyi 
vuonna 2011 yhteensä 132.622,77 euroa. Tuotoista 40 %, 
53.049,00 euroa maksettiin K-kauppiasliitto ry:lle. Jäsen-
maksutuotot laskivat 7,5 prosenttia edellisvuodesta johtuen 
Musta Pörssi -kauppojen vähenemisestä. Yhdistys hankki 
vuonna 2011 Keskon A-osakkeita pitkäaikaiseen omistuk-
seen 1.013 kpl 29.970,86 eurolla.

Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2011 
olivat 175.013,41 euroa, josta 53.049,00 euroa on K-kauppi-
asliitto ry:lle tilitettyjä jäsenmaksukuluja. Osinko- ja korko-
tuottoja kertyi kertomusvuonna 133.135,70 euroa. Tuloveroa 
yhdistys maksoi 23.572,01 euroa. Tilikausi 1.1.–31.12.2011 
oli ylijäämäinen 67.101,61 euroa. 

Yhdistyksen talous 
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Kaupallinen vuosi
k-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys 2011
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R
autakauppa-alan myynti Suomessa kehittyi vuoden 2011 aikana vajaat 

viisi prosenttia. K-ryhmän rautakaupoille vuosi 2011 oli kaupallisesti 

hyvä ja ketjujen myynti kehittyi yleistä markkinakehitystä paremmin. 

Parhaimmat kehitykset saatiin perusrakennustarvikkeissa sekä am-

mattiasiakaskaupassa, mikä johti osaltaan siihen, että bruttotuotto-

taso jäi edellisiä vuosia alhaisemmaksi. Maatalouskaupassa konekauppa kehittyi 

positiivisesti ja viljan hintakehitys tuki hyvää viljakaupan kehitystä.

Edellisen taantuman jäljiltä ei ole vielä saavutettu vuoden 2007 myynnin tasoa. 

Loppuvuodesta alaa painoi Euroopan rahamarkkinoiden epävakaus, joka vaikuttaa 

myös vuoden 2012 yleiseen taloustilanteeseen. Tämä heijastuu kuluttajien luotta-

mukseen oman taloutensa kehitykseen ja näkyy varovaisuutena investointipää-

tönten teossa. Perusrakentamisen ennakoidaan vähenevän, vastaavasti remon-

toinnin ja korjausrakentamisen odotetaan edelleen hieman kasvavan. Hallituksen 

kaavailu kotitalousvähennyksen karsimiseksi luo kuitenkin epävarmuutta hyvässä 

vauhdissa olevaan korjausrakentamiseen. 

Raksaa ja sähköisiä sekä  
kokonaisvaltaisia palveluja 

Raksa-toiminnanohjausjärjestelmä oli vahvasti esillä K-maatalous- ja rautakaup-

piasyhdistyksen hallituksen työskentelyssä. Alkuvuonna käsiteltiin järjestelmän 

käyttöön liittyviä kustannuksia, ja loppuvuodesta painopisteenä olivat järjestel-

mään liittyvät toiminnallisuudet kaupan näkökulmasta sekä järjestelmän pilotoin-

nin käynnistäminen.

Toinen keskeinen teema oli sähköisten palveluiden kehitys. Asiakkaat hakevat 

tuotteisiin ja palveluihin liittyvää tietoa kasvavassa määrin verkosta, ja näihin vaa-

timuksiin on vastattava omaa toimintaa kehittämällä.

Vuoden aikana käsiteltiin myös mm. kauppojen toimintaa tehostavan suositus-

hinnoittelun eteenpäin viemistä ja automaattisen täydennyssuunnittelun proses-

sien kehittämistä.

Rautakauppojen kuluttaja-asiakkaat odottavat kaupoilta yhä enemmän koko-

naisvaltaista palvelua kuten asennuspalvelua. K-raudat ja Rautiat pyrkivät tässä-

kin vastaamaan asiakkaiden vaatimuksiin. Asennuspalveluiden kehittäminen oli 

vuoden mittaan vahvasti esillä. 

K-maatalouskaupassa ketjun strategia uudistettiin ja strategian toteuttaminen 

saatiin hyvään alkuun. 
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Luottamuskauppiailla tärkeä rooli

Ketjutoiminnan ohjauksen lisääntyminen korostaa suunnitteluryhmien työn mer-

kitystä.  Tehokas ketjuohjaus tarvitsee tuekseen vähittäiskaupan ammattilaisten 

panoksen, ja tässä vähittäiskaupoista tulevat suunnitteluryhmien jäsenet ovat 

tärkeässä roolissa. MRY:n ketjuissa suunnitteluryhmien työn laatutasoa on saatu 

nostettua selkeästi paremmalle tasolle. 

Luottamuskauppiailla on ollut tärkeä rooli toimialan hankkeiden viemisessä 

kauppiaskenttään. Luottamuskauppiaiden ja Rautakeskon yhteistyö toimi vuoden 

mittaan hyvin, ja rakentavaa yhteistyötä tarvitaan jatkossakin kaikkien vireillä ole-

vien haastavien hankkeiden ja muutosten eteenpäin viemisessä.

matti Naumanen
K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

MRY:n puheenjohtaja diplomikauppias Matti Naumanen (oik.) toimii kauppiaana Itä-Suo-

messa Rautia-K-maatalous- ja K-rauta-kaupoissa ja varapuheenjohtaja Jussi Perälä K-rauta-

kauppiaana Palokassa.
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Ketjut lukuina 2011

k-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen (mRY) hallitus 
kokoontui neljä kertaa vuoden 2011 aikana. Yhdistyksen 
vuosikokous pidettiin 9.4.

ketjujohtokunnat kokoontuivat 19 kertaa.

k-maatalous* k-rauta Rautia

myynti (alv 0 %) milj. euroa  417 586  489

kauppojen lukumäärä   88  41  106

kauppiaiden lukumäärä**   11  36   71

Lisäksi 31 K-asiakassopimuskauppaa toimi teki vuoden aikana yhteensä 49 milj. euron 
myynnin. Näissä kaupoissa toimi 34 K-kauppiasta.

K-maatalous- ja rautakauppojen myynti Suomessa oli vuonna 2011 yhteensä 1 541 milj. 
euroa. Suomessa toimi vuonna 2011 yhteensä 152 K-maatalous- ja rautakauppiasta, jotka 
kuuluvat K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistykseen.

*K-maatalouksista 49 toimii Rautian kanssa yhdistelmäkauppana ja 1 K-raudan. 

** Kauppiaiden lukumäärä on laskettu kauppiaan pääliikkeen mukaan.
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k-maatalous* k-rauta Rautia

myynti (alv 0 %) milj. euroa  417 586  489

kauppojen lukumäärä   88  41  106

kauppiaiden lukumäärä**   11  36   71

Yhdistyksen talous 

Yhdistyksen jäseniltään perimä jäsenmaksu säilyi 
vuonna 2011 ennallaan. Jäsenmaksutuottoja kertyi 
yhteensä 120.670,42 euroa. Tuotoista 40 %, 48.268,00 
euroa tilitettiin K-kauppiasliitto ry:lle. Yhdistys hank-
ki vuonna 2011 Kesko Oyj:n A-osakkeita pitkäaikai-
seen omistukseen 1.013 kpl 29.970,03 eurolla.
Yhdistyksen varsinaisen toiminnan kulut vuonna 
2011 olivat 152.469,35 euroa, josta 48.268,00 euroa 
on K-kauppiasliitto ry:lle tilitettyjä jäsenmaksu-
kuluja. Osinko- ja korkotuottoja kertyi kertomus-
vuonna 90.272,86 euroa. Tuloveroa yhdistys maksoi 
13.845,13 euroa. Tilikausi 1.1. –31.12.2011 oli ylijää-
mäinen 44.568,19 euroa.
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Vuoden ketjujohtokuntana palkittiin K-citymarket-ketju. Kuvassa vasemmalta kauppiaat 

Vesa Nurminen, Risto Kontturi, Tomi Huuho, Marko Käkelä, Mikko Puhakka ja Hannu Aalto-

nen. Kuvasta puuttuvat Esa Eskelinen, Sami Sivonen ja Mika Timonen.
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Ketjujohtokunnat

Johtokunnat ketjun  
kauppiaiden asialla

Ketjujohtokunnat ovat Keskon ja K-kauppiaan välisessä ketjusopi-

muksessa määritelty neuvoa antava toimielin, joka edustaa ketjun 

K-kauppiaita ketjun kehittämisessä. Ketjujen johtokunnat ovat 

K-kauppiasliiton toimielimiä. Johtokunnissa työskentelee viidestä 

yhteentoista ketjun kauppiasta. Johtokunnilla on vuosittain noin 

viidestä kymmeneen kokousta, joissa luottamuskauppiaat vaikut-

tavat merkittävästi ketjun kaupoille ja kauppiaille tärkeiden asioi-

den kehittämiseen. 

 K-kauppiasliiton Kauppias-jäsenlehdessä tuotiin vuoden 2011 

aikana systemaattisesti esille ketjujohtokuntien keskeisiä hank-

keita. Johtokuntakatsausten tarkoituksena on kannustaa ketjun  

K-kauppiaita antamaan luottamuskauppiaille palautetta ja virik-

keitä yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Luottamuskauppiaiden  
vaikuttamistaitoja kehitettiin
 

Johtokuntien kokousten tekniseen toimintaan on parin viime vuo-

den aikana kiinnitetty erityistä huomiota, valmentamalla niin luot-

tamuskauppiaita kuin keskolaisia ketjusihteereitä. Kun kehitystyö 

näiltä osin on vienyt johtokunnan kokouksen teknistä puolta harp-

pauksen eteenpäin, kuluneen vuoden aikana siirrettiin painopis-

tettä osallistujien henkilökohtaisten kokous- ja neuvottelutaitojen 

kehittämiseen. Johtokunnissa työskenteleville luottamuskauppi-

aille järjestettiin yhteistyössä Infor Oy:n ja K-instituutin kanssa 

viisi neuvotteluvalmennusta, joissa osallistujien vaikuttamisval-

miuksia kehitettiin vastaamaan yhä paremmin johtokuntatyön 

vaatimuksia. Valmennukset saivat osallistujilta erittäin myöntei-

sen palautteen.
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K-ryhmän ammattilehti  -  1/2011

Kauppa 
jossa kaikilla  
on kivaa

Viestintä ja Kehittyvä Kauppa

Jäsenviestintää 
ja ammattilehtiä

K-kauppiasliiton viestinnän painopiste oli jäsenvies-

tinnässä ja 100-vuotisjuhlavuoden valmistelussa. 

Vuosikokousten jälkeen toteutetussa mediatiedotuk-

sessa liiton puheenjohtajan esittämä vaatimus sa-

kon muuntorangaistuksen palauttamiseksi sai hyvin 

näkyvyyttä valtakunnallisessakin mediassa. Myös 

K-luottamuskauppiaiden ja diplomikauppiaiden va-

linnat huomioitiin hyvin paikallismedioissa.

K-kauppiasliiton Kauppias-jäsenlehti ilmestyi 

vuoden aikana 15 kertaa. Ketjujohtokuntien ajankoh-

taisia katsauksia oli säännöllisesti, ja myös ketjujen 

suunnitteluryhmät esiteltiin. Huhtikuussa julkaistiin 

erikoisnumero Levin kokousviikonlopusta. Valtakun-

nallinen sähköinen uutiskirje ilmestyi 8 kertaa ja li-

säksi lähetettiin alueellisia sekä K-Teamin uutiskirjei-

tä. K-seniorikauppiaille lähetettiin postitse uutiskirje 

keväällä ja syksyllä.

Yrittäjän päivänä 5.9. tehtiin viidettä kertaa laaja Kärkimediakampanja, jossa 

K-kauppiasyrittäjät onnittelivat kaikkia suomalaisia yrittäjiä. Mainoksessa hyö-

dynnettiin vuoden 2007 aineistoa, jossa esiintyivät K-citymarket-kauppiaat Juha ja 

Mari Kupiainen Joensuusta.

100-vuotisjuhlavuoden viestintään valmisteltiin muun muassa liiton internet-

sivujen ilme ja historianäyttely. Juhlavuosi näkyy maaliskuusta 2012 alkaen kai-

kessa K-kauppiasliiton viestinnässä. Visuaalisen ilmeen on luonut graafi nen suun-

nittelija Tiina Aaltonen.
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Ammattitietoa ja yhteisöllisyyttä

Kehittyvä Kauppa –lehti jatkoi valitulla linjalla, jossa 

huomioitiin K-ryhmän eri tavara-alat mahdollisimman 

hyvin ja kattavasti. Uutuutena oli syvempi yhteistyö 

K-citymarket-, Anttila- ja Kodin Ykkönen -ketjujen kans-

sa, joille Kehittyvä Kauppa tuotti yhteistyössä viisi käyt-

tötavarakaupan henkilöstöliitettä. Ne jaettiin lukijoilleen 

lehden välissä.

Kehittyvän Kaupan lukijatutkimus toteutettiin syk-

syllä. Siitä kävi ilmi, että lehteä luetaan ahkerasti ja se 

on haluttu ja tärkeä kanava ammattitiedon haussa sekä 

K-ryhmän yhteisöllisyyden rakentajana.

Kehittyvän Kaupan merkitystä lukijoille kuvaa se, että 

tutkimuksessa listatuista 20 tiedonhaun kanavasta Ke-

hittyvä Kauppa oli tärkein, kun lukijat hakivat työhön 

ja työssä kehittymiseen liittyvää tietoa. Esimerkiksi fa-

cebookin ja muun sosiaalisen median merkitys oli vielä 

tässä vaiheessa marginaalinen.

Lehteä parhaiten kuvaaviksi ominaisuuksiksi lukijat 

nostivat ammatillisuuden, informatiivisuuden, positiivi-

suuden ja vastuullisuuden. Kaikilla näillä ominaisuuksilla 

vastausten keskiarvo oli yli neljä asteikolla 1–5. 

Kehittyvän Kaupan kiinnostavimpia aihealueita olivat 

uutuudet, kaupan henkilökunnan haastattelut, kauppa-

jutut, asiantuntijahaastattelut, jutut kilpailijoista sekä 

kauppiashaastattelut. 

Lukijat olivat printtiversion kannalla: 92 prosenttia 

vastanneista halusi lukea painettua lehteä ja vain 8 pro-

senttia ilmoitti lukevansa Kehittyvää Kauppaa mieluummin sähköisenä versiona, 

jos se olisi mahdollista. 

Kehittyvä Kauppa -lehden lukijatutkimuksen toteutti K-Plus Oy ja se tehtiin 

internet-kyselynä aikajaksolla 26.8.–3.10.2011. Tutkimukseen vastasi 315 lehden 

lukijaa.

Lehden levikki oli Levikintarkastus Oy:n mukaan 13 652 kappaletta ja keskimää-

räinen painos 14 600 kappaletta. Kehittyvä Kauppa ilmestyi 10 kertaa ja lehden 

keskimääräinen sivuluku oli lähes 68. Lehden tilausmaksutuotot olivat budjetoi-

dut. Sen sijaan ilmoitustuotoissa jäätiin hieman jälkeen budjetoidusta tasosta. 

K-ryhmän ammattilehti  -  1/2011

Kauppa 
jossa kaikilla  
on kivaa
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Jäsenpalvelut

Monipuolisia  
palveluja
K-kauppiasliiton tuottamien jäsenpalveluiden tavoitteena on kehittää K-kaup-

piasyrittäjien ammatillista osaamista, jaksamista ja verkottumista. Vuoden 2011 

aikana järjestettiin eri puolilla Suomea 15 K-kauppiastapahtumaa, joiden teemat 

painottuivat hyvinvointiin ja yhdessäoloon. Lisäksi kauppiaiden käytettävissä oli 

monia jäsenetuja sekä neuvontapalveluja laki- ja viestintäasioissa.

Hyvinvointiohjelma
Yksi vuoden pääteemoista oli jo neljättä vuotta käynnissä ollut K-kauppias kun-

toon, bisnes lentoon -hyvinvointiohjelma, jonka tarkoituksena on tukea kauppi-

aiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Ohjelman puitteissa järjestettiin muun 

muassa alueellisia K-kauppiastapaamisia sekä aloitettiin kolme alueellista ja kaksi 

valtakunnallista ASLAK-kuntoutuskurssia. Kelan kustantamat kuntoutuskurssit 

on räätälöity K-kauppiasyrittäjille, ja kursseja haettiin Kelalta myös vuodelle 2012.

Yhteensä kauppiaiden hyvinvointiohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa osallistunut 

jo yli tuhat K-kauppiasta tai puolisoa.

K-kauppiastapaamisia
Kauppiastapaamisissa on kantavana voimana kokemustenvaihto, yhdessäolo ja 

yhteisöllisyys yli ketjurajojen.

Neljättä kertaa järjestetty valtakunnallinen kauppiastapaaminen, K-kauppias-

gaala, järjestettiin Levillä huhtikuussa 2011. Päivien aikana pidettiin K-kauppiaslii-

ton vuosikokoukset valintoineen sekä nautittiin leppoisasta ja liikunnallisestakin 

yhdessäolosta kollegoiden kanssa. Sunnuntai-iltana vietetty K-kauppiasgaalajuhla 

vuoden K-kauppiaspersoonavalintoineen kruunasi tapahtumarikkaan viikonlo-

pun. Tapahtumaan osallistui noin 430 K-kauppiasta ja puolisoa.

Alueelliset tapaamiset keräsivät yhteen K-kauppiaita ja puolisoita kaikista K-

ketjuista ympäri Suomen. K-kauppiasliiton ajankohtaisten asioiden lisäksi ohjel-

massa oli Keskon aluejohtajien terveiset K-ryhmää koskevista asioista sekä kilpai-

lutilanteista alueillaan. 

Lokakuussa 2011 Kölniin suuntautuneeseen messu- ja opintomatkaan osallistui 

100 K-kauppiasta ja puolisoa.
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Juhlavuoden 2012 valmistelua
Vuonna 2011 jatkettiin K-kauppiasliiton 100-vuotisjuhlavuoden 2012 suunnitte-

lua ja valmistelua. Juhlavuoden päätapahtumiksi päätettiin maaliskuun pääjuh-

la Helsingissä, syyskuun Yrittäjän päivän tapahtuma Tampereella ja marraskuun 

K-Team Päivät Turussa. Näiden tapahtumien ennakkovalmistelut olivat jo vuonna 

2011 hyvässä vauhdissa. Juhlavuoden kunniaksi julkaistavalle satavuotishistoria-

kirjalle suunniteltiin ilme ja teos valmisteltiin painokuntoon. 

Vuoden 2011 K-kauppiaspersoonaksi valittiin Levin K-kauppiasgaalassa kauppiaspari Kim  

ja Carita Mattsson K-supermarket Paraisilta. Hienossa finaalissa olivat mukana myös kaup-

pias Tommi Alastalo Parkanon Mustasta Pörssistä ja kauppiaspari Juha ja Saija Happonen 

Kauhajoen Rautia K-maataloudesta.
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Aluetoiminta

Aluetapahtumia  
ja K-Team Päivät

K-Teamin 12 aluetoimikuntaa järjestivät vuoden aikana noin 40 tapahtumaa. Oh-

jelmassa oli sekä hupia että asiaa: kesäteatteria, keilaturnauksia, sisävesiristeilyjä 

sekä erilaisia ruokakursseja. Osallistujamäärältään isoin tapahtuma oli K-Team 

Etelä-Suomen pikkujoulut.

Vuonna 2011 järjestettiin myös kaksi aluetapahtumaa, joiden järjestelyihin 

osallistui useampi toimikunta. Oulu-Kainuun ja Lapin yhteistapahtuma K-Ruska 

Levillä keräsi 264 osallistujaa, ja Pohjanmaan, Österbottenin, Itä-Suomen, Keski-

Suomen ja Kaakkois-Suomen Perhepäivään Ähtärissä osallistui 81 K-ryhmäläistä.
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K-Team Päivät Tampereella
Vuoden suurin tapahtuma oli luonnollisesti valtakunnalliset K-Team Päivät, joita 

tällä kertaa vietettiin Tampereella noin 5 000 osallistujan voimin. Mestarimyyjä-

koulutuksen jännittävien yksilö- ja joukkuefinaalien lisäksi ohjelmassa olivat mo-

nipuoliset Uutuustuotemessut ja iltajuhla esiintyjinään mm. Finlandia All Stars ja 

Osmo’s Cosmos. 

K-Teamin toiminta- ja ansiomerkit saivat Toni Orava, Tuire Backman, Antti Lempiäinen, 

Susanna Olkkonen, Maarit Kareinen ja Timo Pentti. Kuvasta puuttuvat Ville Varkki ja Mari 

Paalanen-Taskinen.

Ansiomerkki
Antti Lempiäinen, Etelä-Suomi 
Tuire Backman, Lahti-Kotka-Kouvola 
Timo Pentti, Oulu-Kainuu

Toimintamerkki
Susanna Olkkonen, Etelä-Suomi 
Ville Varkki, Itä-Suomi 
Maarit Kareinen, Itä-Suomi 
Mari Paalanen-Taskinen, Lahti-Kotka-Kouvola 
Toni Orava, Satakunta-Pirkanmaa

K-Teamin huomionosoitukset 2011



Huomionosoitukset 2011
K-kauppiasliitto

Tasavallan presidentin 6.12.2010 K-kauppiasliiton anomuksesta myöntämät 

kunniamerkit

MERKIT SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ:

SVR R  Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

SVR Ar Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

SL Ar     Suomen Leijonan ansioristi

SVR m i kr Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan mitali kultaristein
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Kauppias kari kleemola, Rautia K-maatalous Pori (SVR M I kr) 

Kauppias Jukka marttila, K-supermarket Välivainio, Oulu (SVR M I kr) 

Diplomikauppias matti Naumanen, K-rauta Naumanen, Joensuu (SVR Ar) 

Kauppias Lauri ojanperä, K-supermarket Länsiväylä, Jyväskylä (SVR M I kr) 

Kauppias Seppo Piipponen, Intersport Sotkamo (SVR M I kr) 

Kauppias Tapani Reinikainen, Rautia K-maatalous Nivala (SVR M I kr) 

Kauppias markku Telin, K-rauta Välivainio, Oulu (SL Ar) 

Kauppias Rauno Törrönen, K-citymarket Joensuu (SVR R) 

Kauppias Jari Vesander, K-extra Antti, Forssa (SVR M I kr) 

Kauppias Pekka Väli-Torala, K-maatalous Alavus (SVR M I kr)

K-kauppiasliiton vuosikokouksen yhteydessä luovutettiin Tasavallan presidentin 6.12.2010 

K-kauppiasliiton anomuksesta myöntämät kunniamerkit. Paikalla olivat Kari Kleemola, 

Jukka Marttila, Matti Naumanen, Lauri Ojanperä, Seppo Piipponen, Tapani Reinikainen, 

Markku Telin, Rauno Törrönen, Jari Vesander ja Pekka Väli-Torala.

K-kauppiasliitto

Tasavallan presidentin 6.12.2010 K-kauppiasliiton anomuksesta myöntämät 

kunniamerkit

MERKIT SUURUUSJÄRJESTYKSESSÄ:

SVR R  Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki

SVR Ar Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi

SL Ar     Suomen Leijonan ansioristi

SVR m i kr Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan mitali kultaristein
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K-ruokakauppiasyhdistys

ToiminTamerkiT
Kauppias Juha Haroma, K-market Kaarnikka, Helsinki  

Diplomikauppias Pasi Hentilä, K-extra Liisankatu, Helsinki 

Kauppias raimo Holappa, K-market Paprika, Puolanka 

Kauppias mika Lankinen, K-market Suosikki, Suolahti 

Myyntijohtaja Timo Lavikainen, Ruokakesko Oy 

Kehityspäällikkö Janne ojanen, Ruokakesko Oy

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

Kauppias mikko Puhakka, K-citymarket Laune, Lahti 

Kauppias Paula Salminen, K-market Palosaari, Vaasa 

Kauppias kari Savolainen, K-market Konnevesi, Konnevesi 

Kauppias Åsa Storberg, K-extra Knallis, Vastanfjärd 

K-erikoiskauppiasyhdistys

anSiomerkiT
Diplomikauppias Virpi Hyppönen, Andiamo Jyväskylä 

Diplomikauppias Sanna Tiitinen, Intersport Megastore  

Lielahti, Tampere  

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistys

anSiomerkiT

Kauppias kari kleemola, Rautia K-maatalous Pori 

Markkinointipäällikkö Jari Lampikari, Rautakesko Oy

Diplomikauppias Sami mäklin, K-maatalous Lahti 



K-erikoiskaup-

piasyhdistys 

palkitsi vuoden 

kasvattajakaup-

piaina Pasi ja 

Jaana Salosen.

ToiminTamerkiT
Osastopäällikkö Jukka Huopio, K-rauta Kuopio 

Myyntijohtaja antti meriläinen, Rautakesko Oy 

Kauppias kari mylen, Rautia K-maatalous Loimaa 

Osastopäällikkö mari niemi, Rautia Kempele 

Kauppias Jouni Pastila, K-maatalous Otra, Tampere 

Myymäläpäällikkö Jorma Polo, K-maatalous Forssa 

Valikoimaneuvoja minna raasakka, Rautakesko Oy 

Diplomikauppias marko rautaparta, Rautia Kemijärvi 

Diplomikauppias Soile rautaparta, Rautia Kemijärvi

Kauppias Pekka rytilahti, K-rauta Rovaniemi 

Kauppias Jari Sokka, K-rauta Hämeenlinna 

kaSVaTTaJakauPPiaaT
Jorma Peltosaari, K-supermarket Munkki, Helsinki (RKY)

Pasi ja Jaana Salonen, Musta Pörssi Jätti Tammisto, Vantaa (ERY)

K-ruokakauppias-

yhdistys palkitsi 

vuoden kasvattaja-

kauppiaana Jorma 

Peltosaaren.



Diplomikauppiaat

Jarno eklund, Intersport Riihimäki 

Peter Fransman, K-market Lounasasema, Helsinki 

Pasi Hentilä, K-extra Liisankatu, Helsinki 

Tanja Huisman-Ahonen, K-supermarket Vääksy 

Ari Huumonen, Hollola 

Virpi Hyppönen, Andiamo Jyväskylä 

Harri Juslen, Intersport Megastore Hansa, Turku 

matti kallio, K-market Pukinmäki, Hki 

Jyrki Laulaja, Andiamo Porvoo 

maarit Lindroth, K-kenkä Sello, Espoo 
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mika Luoti, K-market Roihuvuori, Helsinki 

Leena makkonen-Siilos, K-kenkä Jumbo, Vantaa 

Heli malinen, Rautia - K-maatalous Leppävirta 

keijo Numminen, Rautia Tampere 

markku Patanen, K-market Tasala, Raisio 

Liisa Peltonen, Rautia Malmi, Helsinki 

Tuula Perälä, Andiamo Vaasa 

Anne Suhonen, K-market Mussalo, Kotka 

mikko Tammelin, K-supermarket City, Pori 

Tero Toivonoja, Intersport Jumalniemi, Kotka 

Anu Vesanen, K-extra Haukiluoma, Tampere

Uudet diplomikauppiaat saivat kunniakirjansa K-kauppiasliiton 

vuosikokouksen yhteydessä järjestetyssä K-kauppiasgaalassa.
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Uudet K-seniorikauppiaat

irja Hannula, Haukipudas 

Riitta ja Heikki Helisten, Rovaniemi 

Liisa kaidesoja, Hirvikylä 

Jouko kekkonen, Kotka 

Ritva kirjavainen, Kotka 

Arttu ja Päivi korolainen, Hernejärvi 

Tapani ja maija koskela, Toholampi 

markku ja Liisa Leppäpuska, Kyrönlatva 

Hannu-Pekka Luoma, Hämeenlinna 

mauri ja marjatta minkkinen, Perho 

olavi ja Anni mäntymäki, Kauhajoki 

Veijo Nyppeli, Ikaalinen 

eino ja Aino Pohjasmäki, Lakaluoma 

marja-Terttu Rahkonen, Imatra 

matti Raisamo, Nokia 

Risto Roponen, Mikkeli 

Sisko Roponen, Mikkeli 

karl-erik ja marita Sandvik, Larsmo 

Raili ja kari Sippa, Raippaluoto 

Seija Sorvaniemi, Lavajärvi 

erkki Sääskilahti, Sarajärvi 

Pekka ja oili Tolonen, Tampere 

Veijo Tuppuri, Järvenpää 

kari ja Leila Valo, Rauma 

Taisto ja Hely Vuorinen, Riihimäki



K-seniorikauppiaan kunniakirjat luovutettiin 

Keskon yhtiökokouksen yhteydessä järjestetyssä 

tilaisuudessa. Paikalla olivat (vasemmalta) Veijo 

Tuppuri, Liisa Kaidesoja, Veijo Nyppeli, Maija ja 

Tapani Koskela, Matti Raisamo, Hely ja Taisto 

Vuorinen sekä Marita ja Karl-Erik Sandvik.

Uudet K-seniorikauppiaat

irja Hannula, Haukipudas 

Riitta ja Heikki Helisten, Rovaniemi 

Liisa kaidesoja, Hirvikylä 

Jouko kekkonen, Kotka 

Ritva kirjavainen, Kotka 

Arttu ja Päivi korolainen, Hernejärvi 

Tapani ja maija koskela, Toholampi 

markku ja Liisa Leppäpuska, Kyrönlatva 

Hannu-Pekka Luoma, Hämeenlinna 

mauri ja marjatta minkkinen, Perho 

olavi ja Anni mäntymäki, Kauhajoki 

Veijo Nyppeli, Ikaalinen 

eino ja Aino Pohjasmäki, Lakaluoma 

marja-Terttu Rahkonen, Imatra 

matti Raisamo, Nokia 

Risto Roponen, Mikkeli 

Sisko Roponen, Mikkeli 

karl-erik ja marita Sandvik, Larsmo 

Raili ja kari Sippa, Raippaluoto 

Seija Sorvaniemi, Lavajärvi 

erkki Sääskilahti, Sarajärvi 

Pekka ja oili Tolonen, Tampere 

Veijo Tuppuri, Järvenpää 

kari ja Leila Valo, Rauma 

Taisto ja Hely Vuorinen, Riihimäki
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K-köpmannaförbundets 
99:e verksamhetsår
 

År 2011 inledde 78 nya K-köpmän sin verksamhet. K-köpmannaförbundet hade 

1 234 medlemmar i slutet av år 2011: 928 i K-matköpmannaföreningen, 154 i K-

specialköpmannaföreningen och 152 i K-lantbruks- och järnköpmannaföreningen.

De nya K-köpmännens medelålder var 37 år och allas medelålder 45 år. Den 

yngsta köpmannen var 24 och den äldsta 88 år. Andelen kvinnor bland de nya köp-

männen steg med tio procentenheter till 30 procent. Av alla K-köpmän utgjorde 

kvinnorna omkring en femtedel. I många affärer verkar ett köpmannapar tillsam-

mans som köpman. Av de nya K-köpmännen var 66 matköpmän, nio järnköpmän, 

två sportköpmän och en skoköpman. År 2011 avslutade 112 K-köpmän sin köp-

mannabana. 

Styrelseordförandens och verkställande direktörens 
översikt: Åter till rötterna
K-köpmännen hade överlag god kommersiell framgång år 2011. K-mataffärernas 

goda försäljningsutveckling ökade K-gruppens marknadsandel. Inom specialvaru-

handeln nåddes ingen försäljningstillväxt och saneringsåtgärderna inom Musta 

Pörssi-kedjan innebar att banan avslutades för många K-köpmän. Försäljningen 

i K-gruppens järnhandel uppvisade en god utveckling och järnhandelskedjorna 

hade klart bättre framgång än den övriga marknaden.

Kedjeavtalet som förnyades under år 2010 trädde i kraft för en del av K-köpmän 

i början av år 2011. Kedjeverksamheten har befäst sin plats som en samarbetsform 

för K-köpmännen och Kesko och har allmänt accepterats av köpmännen. Eftersom 

den befinner sig i olika skeden i olika affärsområden, kan andra affärsområdens 

erfarenheter tillgodogöras i utvecklingen och därigenom försnabbas genomföran-

det av åtgärderna.

Förbundets strategiarbete pågick under hela året under arbetsnamnet ”De kom-

mande hundra åren”. Den väsentligaste frågan i arbetet är, med vilka konkreta 

handlingar förbundet kan stödja köpmännens framgång och säkerställa att det 

även i framtiden är ett eftertraktat och lönsamt yrke att vara K-köpman. 

Vår nya strategi för åren 2012–2015 har framställts som en triangel, med utveck-

lingen av K-köpmannayrket som kärna omgiven av funktionerna organisations-

arbete, kommunikation och ägande. Strategin inriktar förbundets resurser på att 

bygga upp köpmännens och K-gruppens grundläggande verksamhetsförutsätt-
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ningar. Man kan säga att vi på ett visst sätt har ”återgått till förbundets rötter”, 

för förbundet grundades ju i tiden uttryckligen för att utveckla de grundläggande 

förutsättningarna för köpmannayrket.

Organisationsarbetet är grundvalen för förbundets verksamhet och dess kärna 

bildas av K-förtroendeköpmännens samarbete med Kesko i kedjornas direktioner. 

År 2011 ordnades utbildningar om förhandlings- och påverkningsfärdigheter som 

fick god respons. Även i framtiden ska det arbetas för att säkerställa, att kedjornas 

direktioner och kedjeenheter har gemensamma mål i centrala frågor. I samarbete 

ska det kunna fattas även svåra beslut, som kan verka dåliga ur en enskild köp-

mans perspektiv, men som är nödvändiga ur hela kedjeverksamhetens perspektiv. 

Då parterna tillsammans är ute i tillräckligt god tid och båda har samma kunskaps-

underlag, kan även svåra beslut fattas i uppbyggande anda. 

Medlen och redskapen för kommunikation förändras snabbt och det beslöts att 

en ny kommunikationsstrategi ska börja utarbetas, där i synnerhet möjligheterna 

som den elektroniska kommunikationen ger beaktas. Förnyelsearbetet gäller även 

förbundets evenemang och K-Team Dagarna utvecklas fortsättningsvis som ett ge-

mensamt evenemang för alla varuområden. K-seniorklubbarnas arbete har inne-

haft en synnerligen ringa roll i förbundet hittills, men i fortsättningen kommer det 

att satsas klart starkare på detta.

De kommersiella utsikterna för år 2012 är enligt Förbundet för Finsk handels 

prognos oroväckande. Nu är det viktigt att använda alla möjligheter som 100-årsju-

bileumsåret ger till att stärka vår kommersiella ställning. Samtidigt ska vi frimodigt 

ta sikte på framtiden och fundera, vad vi ska ta lärdom av i de föregående genera-

tionernas verksamhet. Vi ska som K-grupp fullt ut tillgodogöra oss de möjligheter 

som förändringarna i omgivningen för med sig. Speciellt ska vi försäkra oss om, att 

vi följer med vår tid beträffande även snabba förändringar i kundförväntningar och 

kundbeteende. 

K-köpmannaförbundets styrelse
Tyngdpunkten i K-köpmannaförbundets styrelse låg hela året på utarbetandet av 

den nya strategin och förberedelsearbetet inför förbundets 100-årsjubileumsår, vil-

ket gjordes i samarbete med Kesko. I diskussionerna betonades mer än förr intres-

sebevakningen i handelsbranschen och företagsamheten. Styrelsens ordförande 

Esa Kiiskinen valdes till ordförande för Företagardelegationen vid Finlands Nä-

ringsliv EK och till vice ordförande för EK:s styrelse från början av år 2012. 

Styrelsen beslöt att förnya rekommendationen som K-köpmännen ges om ak-

tieinnehav i Kesko. Enligt de nya motiveringarna lönar det sig för K-köpmannen att 

placera kapital i tiden som kommer efter köpmannabanan, ”i en pensionsfond”, ge-

nom att till kedjeföretaget eller personligen för långvarigt innehav förvärva A-ak-

tier i Kesko som behåller värdet väl och ger god dividendutdelning. Därtill signale-
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rar K-köpmännens innehav om inhemskt ägande. Det rekommenderade innehavet 

är kedjespecifikt och knutet till hur resultatrikt respektive K-köpmans företag är. 

Styrelsen godkände motiveringarna till diplomköpmans värdighet och examen 

som uppgjorts tillsammans med K-institutet. Nu kan en K-köpman eller en K-köp-

mans maka, make eller sambo som stadigvarande verkar i en K-affär få diplomköp-

mans värdighet, förutsatt att han eller hon har avlagt företagarens yrkesexamen 

eller Kesko Livs köpmannautbildning samt verkat i fem år i överensstämmelse 

med god köpmannased som K-köpman och avlagt specialyrkesexamen i företags-

ledning eller verkat som K-köpman i tio år i överensstämmelse med god köpman-

nased och avlagt specialyrkesexamen i företagsledning.

Branschföreningarna
K-mataffärernas dagligvaruförsäljning ökade med närmare sex procent år 2011. 

Speciellt väl utvecklades försäljningen i K-citymarket- och K-supermarketaffärer-

na. Hela Finlands dagligvaruhandel uppskattas ha ökat med cirka 5,5 procent år 

2011. Inverkan av prisändringar uppskattas till cirka +4 procent.

Inom specialvaruhandeln låg K-kenkäs och Intersports försäljning på minus 

delvis till följd av att slutet av året blev varmt. På Musta Pörssi-affärernas försälj-

ning inverkade svårigheterna inom hemelektronikbranschen och det minskade 

nätverket, men utvecklingen av antalet sålda artiklar vände redan till uppgång. I 

alla kedjor inleddes konceptförnyelser, som kom väl i gång.

För K-gruppens järnaffärer blev år 2011 ett kommersiellt sett gott år och kedjor-

nas försäljning utvecklades bättre än den allmänna marknadsutvecklingen. Inom 

järnaffärsbranschen i Finland ökade försäljningen år 2011 med knappa fem pro-

cent. Basbyggvaror och handeln med yrkeskunder uppvisade den bästa utveckling-

en, vilket bidrog till att bruttovinstnivån blev lägre än under de föregående åren. 

I lantbrukshandel utvecklades maskinhandeln positivt och prisutvecklingen på 

spannmål stödde utvecklingen av spannmålshandeln väl.
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Medlemskommunikation och yrkeskunskap
Tyngdpunkten i kommunikationen låg på medlemskommunikation och förbere-

delserna av 100-årsjubileumsåret. Medlemstidningen Kauppias utkom 15 gånger, 

det riksomfattande elektroniska nyhetsbrevet åtta gånger och därtill skickades re-

gionala nyhetsbrev och K-Teams nyhetsbrev. Till K-seniorköpmännen skickades ett 

nyhetsbrev per post på våren och på hösten. På Företagardagen den 5 september 

gjordes för femte gången en brett upplagd Kärkimediakampanj, där K-köpmanna-

företagarna lyckönskade alla finländska företagare.

Tidningen Kehittyvä Kauppa utkom tio gånger och tidningens sidantal var i ge-

nomsnitt nästan 68. Prenumerationsintäkterna blev de budgeterade; annonsintäk-

terna låg en aning under den budgeterade nivån. Tidningen producerade i samar-

bete med kedjorna K-citymarket, Anttila och Kodin Ykkönen fem personalbilagor 

för specialvaruhandeln. 

Mångsidiga medlemstjänster
För K-köpmännen anordnades under år 2011 på olika håll i Finland 15 evenemang, 

vars teman huvudsakligen var välmående och samvaro. Till köpmännens förfo-

gande stod därtill många medlemsförmåner samt rådgivningstjänster i juridiska 

frågor och kommunikationsfrågor.

Inom ramen för må bra-programmet som pågick för fjärde året ordnades regio-

nala K-köpmannaträffar och tre regionala och två riksomfattande ASLAK-rehabili-

teringskurser inleddes. Sammanlagt hade över tusen K-köpmän eller deras makar 

eller makor deltagit i köpmännens må bra-program vid utgången av år 2011.

En riksomfattande köpmannaträff, K-köpmannagalan, ordnades i Levi i april 

2011. Omkring 430 K-köpmän med makor och makar deltog i träffen. Regionala 

träffar samlade K-köpmän, makor och makar från alla K-kedjor runtom i Finland. I 

mäss- och studieresan som gick till Köln i oktober 2011 deltog 100 K-köpmän med 

makor och makar.

Över 3 500 deltagare i regionala evenemang
K-Teams tolv regionkommittéer ordnade cirka 40 evenemang under året: sommar-

teater, bowlingturneringar, insjökryssningar och olika matkurser. Det evenemang 

som drog flest deltagare var julfesten som K-Team i Södra Finland ordnade.

I anordnandet av två regionala evenemang deltog flera kommittéer. K-Ruska i 

Levi, som Uleåborg-Kajana och Lappland ordnade, samlade 264 deltagare och i den 

gemensamma familjedagen i Etseri för finska Österbotten, svenska Österbotten, 

Östra Finland, Mellersta Finland och Sydöstra Finland deltog sammanlagt 81 per-

soner från K-gruppen. 

Årets största evenemang var de riksomfattande K-Team Dagarna, som den här 

gången firades i Tammerfors av cirka 5 000 deltagare.
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Tase

VASTAAVAA  31.12.2011 31.12.2010

Pysyvät vastaavat   
 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET ...............................10 714,46 ......................... 32 877,75
 AINEELLISET HYÖDYKKEET  ..................................53 229,01 ......................... 68 503,00 
 OSAKKEET JA OSUUDET  .................................55 916 552,12 .................. 53 865 621,97
  55 980 495,59 53 967 002,72
Vaihtuvat vastaavat 
SAAMISET  
 Myyntisaamiset  .................................................47 183,94 ....................... 137 756,07 
 Muut saamiset  .................................................121 295,53 ....................... 755 861,74 
 Siirtosaamiset  ..................................................236 241,30 ......................... 67 897,31
   404 720,77 961 515,12

RAHOITUSARVOPAPERIT ....................................1 900 000,00 .................... 1 000 000,00
RAHAT JA PANKKISAAMISET  ...............................313 118,29 ....................... 702 915,39
  2 617 839,06 2 664 430,51

VASTAAVAA YHTeeNSÄ  58 598 334,65 56 631 433,23

VASTATTAVAA  31.12.2011 31.12.2010

oma pääoma  
EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ  ............56 096 079,21 .................. 54 469 352,69 
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ  .....................................1 994 714,98 .................... 1 626 726,52
  58 090 794,19 56 096 079,21 
PAKOLLISET VARAUKSET  .................................................0,00 ......................... 33 307,21
Vieras pääoma  
LYHYTAIKAINEN  
 Ostovelat  ............................................................83 518,08 ......................... 38 920,43 
 Muut velat  ..........................................................85 732,50 ......................... 85 540,99 
 Siirtovelat  .........................................................338 289,88 ....................... 377 585,39
   507 540,46 502 046,81
VASTATTAVAA YHTeeNSÄ  58 598 334,65 56 631 433,23

Tulos

k-kAuPPiASLiiTTo RY  Toteuma 2011 Toteuma 2010 Ero 

Varsinainen toiminta   
 TUOTOT  ....................................................... 1 981 091 .................... 1 904 158 ........................76 933
 KULUT ......................................................... -4 184 086 ................... -3 736 398 .................... -447 689 
 Tuotto-/kulujäämä  .................................... -2 202 995 ................... -1 832 239 .................... -370 755
Varainhankinta  
 JÄSENMAKSUT  .............................................. 331 008 ....................... 331 275 ........................... -267
Sijoitus- ja rahoitustoiminta  
OSINKOTUOTOT JA KOROT  ....................... 4 560 145 .................... 3 093 832 ...................1 466 313
SATUNNAISET TUOTOT  ........................................... 0 ....................... 587 532 .................... -587 532
VEROT ............................................................. -693 443 ...................... -553 673 .................... -139 770
TiLikAuDeN TuLoS  1 994 715 1 626 727 367 988



57

Taulukot 2011

K-kauppiasliiton hallitus

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 Timo könttä, K-supermarket Ukko-Pekka, Naantali

Kauppias Juha Haroma, K-market Kaarnikka, Helsinki 

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 

Omistukset 2011 (osuus, %)

Kesko Oyj: äänimäärästä  10,50 % (K-kauppiasliitto ja toimialayhdistykset)

K-instituutti Oy  20,00 %

Vähittäiskaupan Takaus Oy 34,54 %

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy  40,00 %
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Toimialayhdistysten hallitukset

K-ruokakauppiasyhdistyksen hallitus
Kauppias Toni Pokela, K-citymarket Iso Omena, Espoo, pj 

Kauppias Timo könttä, K-supermarket Ukko-Pekka, Naantali, vpj 

Kauppias Juha Haroma, K-market Kaarnikka, Helsinki, vpj  

Kauppias Tomi Huuho, K-citymarket Klaukkala 

Kauppias marko käkelä, K-citymarket Vuosaari, Helsinki 

Kauppias Pauli Jaakola, K-supermarket Ruokaniitty, Espoo 

Kauppias Niko Lähdemaa, K-market Puistori, Helsinki 

Kauppias Jukka Juhajoki, K-extra Päivikki, Vahto 

Diplomikauppias Pasi Hentilä, K-extra Liisankatu, Helsinki 

K-erikoiskauppiasyhdistyksen hallitus
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 

Kauppias mikko Tekoniemi, Andiamo Rovaniemi 

K-maatalous- ja rautakauppiasyhdistyksen hallitus 
Diplomikauppias matti Naumanen, K-rauta Naumanen, Joensuu, pj 

Kauppias Jussi Perälä, K-rauta Palokka, vpj 

Kauppias Timo Tersa, K-rauta Lappeenranta 

Kauppias merja karhu, K-rauta Kouvola 

Kauppias Jari Peltonen, Rautia Malmi, Helsinki 

Kauppias marko kuoppala, Rautia – K-maatalous Keuruu  

Kauppias Tapani Reinikainen, Rautia – K-maatalous Nivala 

Kauppias kari mylen, Rautia – K-maatalous Loimaa 
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Ketjujohtokunnat

K-citymarket -johtokunta
Kauppias Tomi Huuho, K-citymarket Klaukkala, pj 

Kauppias marko käkelä, K-citymarket Vuosaari, Helsinki, vpj 

Kauppias Hannu Aaltonen, K-citymarket Kupittaa, Turku 

Kauppias esa eskelinen, K-citymarket Imatra 

Diplomikauppias Risto kontturi, K-citymarket Oulu Rusko  

Kauppias Vesa Nurminen, K-citymarket Seppälä, Jyväskylä 

Kauppias mikko Puhakka, K-citymarket Laune, Lahti  

Kauppias Sami Sivonen, K-citymarket Tampere Pirkkala 

Kauppias mika Timonen, K-citymarket Itäkeskus, Helsinki

K-extra-johtokunta
Kauppias Jukka Juhajoki, K-extra Päivikki, Vahto, pj 

Diplomikauppias Pasi Hentilä, K-extra Liisankatu, Helsinki, vpj 

Kauppias Niina etelätalo-Niemi 1.7.-31.12.2011

Kauppias Risto isokangas, K-extra Isokangas, Nummela 30.6.2011 saakka

Diplomikauppias Pentti kaulamo, K-extra Kaulamo, Konnuslahti 

Kauppias olli Pollari, K-extra Pollari, Kannus 

Kauppias martti Salla, K-extra Martti Salla, Lohiniva 

Kauppias Åsa Storberg, K-extra Knallis, Västanfjärd 

Kauppias Tuomas Wallius, K-extra Kaleva, Tampere

K-supermarket -johtokunta
Kauppias Timo könttä, KSM Ukko-Pekka, Naantali, pj 

Kauppias Pauli Jaakola, KSM Ruokaniitty, Espoo, vpj 

Kauppias Harri Ahola, KSM Karkkila 

Kauppias Juha Alkila, KSM Forum, Jyväskylä 

Kauppias matti Haapasola, KSM Nekala, Tampere 

Kauppias Anssi Hautamäki, KSM Kauhajoki

Kauppias Jukka Pekka Järvinen, KSM Kankaro, Kouvola 

Kauppias Juha kalliala, KSM Hirvensalo, Turku 

Kauppias mikko Laine, KSM Pohjantähti, Sodankylä
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K-market -johtokunta
Kauppias Juha Haroma, K-market Kaarnikka, Helsinki, pj 

Kauppias Niko Lähdemaa, K-market Puistori, Helsinki, vpj 

Kauppias Raimo Holappa, K-market Paprika, Puolanka 

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

Kauppias mika Lankinen, K-market Suosikki, Suolahti (17.8.11 saakka)

Kauppias kai malmgren, K-market Liikenne Helsinki Malmi 

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

Kauppias Aki Salminen, K-market Pietarsaari 

Kauppias Juha Salo, K-market Liikenne Helsinki Oulunkylä 

Kauppias mika Sarestie, K-market Ruokavinkki, Jyväskylä 1.8.11 alkaen

Kauppias kari Savolainen, K-market Konnevesi 

Kauppias Jussi Vaittinen, K-market Ravioli, Espoo

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 

Diplomikauppias 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 

Diplomikauppias Harri Juslèn, Intersport megastore Hansa, Turku 

Kauppias Jarkko Rahkonen, Intersport Imatra

Diplomikauppias Sanna Tiitinen, Intersport megastore Lielahti, Tampere 

Kauppias kristiina Taukojärvi, Intersport Forum, Helsinki 
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Musta Pörssi
Kauppias Jouko Järvinen, Musta Pörssi Pori, pj 

Kauppias Pasi Poukka, Musta Pörssi Ähtäri, vpj 

Kauppias mikko Laurikainen, Musta Pörssi Jyväskylä 

Kauppias Petri Pyyny, Musta Pörssi Tornio 

Kauppias mika Sanisalo, Musta Pörssi Koskikeskus, Tampere 

Kauppias Santtu Venäläinen, Musta Pörssi Kouvola

K-rauta-johtokunta
Kauppias Timo Tersa, K-rauta Lappeenranta, pj 

Kauppias merja karhu, K-rauta Kouvola, vpj 

Kauppias Sami Aalto, K-rauta Raisio 

Kauppias Jukka Aaltio, K-rauta Lanterna Helsinki 

Kauppias Jussi Perälä, K-rauta Palokka 

Kauppias Pasi Viitanen, K-rauta Pori

 

Rautia-johtokunta
Kauppias Jari Peltonen, Rautia Malmi, Helsinki, pj 

Kauppias marko kuoppala, Rautia – K-maatalous Keuruu, vpj 

Kauppias minna Hurri-Hyvärinen, Rautia – K-maatalous Kitee 

Kauppias mikko kilpeläinen, Rautia – K-maatalous Vaala 

Diplomikauppias Seppo Levokoski, Rautia – K-maatalous Forssa 

Kauppias Aki Saarinen, Rautia – K-maatalous Alavus

K-maatalous-johtokunta
Kauppias Tapani Reinikainen, Rautia – K-maatalous Nivala, pj 

Kauppias kari mylén, Rautia – K-maatalous Loimaa, vpj 

Kauppias Fredrik kattil, K-lantsbrukscentralen, Vöyri 

Kauppias Jouni Pastila, K-maatalous Otra, Tampere 

Kauppias Jukka Varis, Rautia – K-maatalous Konnevesi
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Edustukset elinkeinoelämän järjestöissä  
ja K-ryhmän toimielimissä 2011

Elinkeinoelämän keskusliitto
edustajisto / esa kiiskinen; yrittäjävaltuuskunta / esa kiiskinen, Tomi korpisaari

Kaupan liitto 
hallitus / esa kiiskinen; kuluttaja-asiavaliokunta / Hannu Rinne; lakivaliokunta /  
Hannu Rinne; maksuvälinevaliokunta / matti mettälä; turvallisuusvaliokunta /  
Hannu Rinne; työelämävaliokunta / Hannu Rinne

Päivittäistavarakauppa ry
hallitus / Toni Pokela; vähittäiskauppa- ja kyläkauppatyöryhmä / Pentti kaulamo; hankin-
ta- ja logistiikkaryhmä / Tarmo Lindén; viestintäryhmä / Anu Pelkonen ja 4.4.2011 alkaen 
kirsi Suurnäkki-Vuorinen; tuoteturvallisuusryhmä / mika Timonen

Rakennus- ja sisustustarvikekauppayhdistys RaSi ry
hallitus / Jussi Perälä

Erikoiskaupan Liitto ry
hallitus / Risto Niklas-Salminen

Perheyritysten liitto
hallitus / esa kiiskinen; perheyritysvaltuuskunta / Tomi korpisaari, matti mettälä,  
matti Naumanen, Risto Niklas-Salminen, Toni Pokela

Kesko Oyj
hallitus / esa kiiskinen, Heikki Takamäki (pj), Rauno Törrönen

Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö
hallitus / esa kiiskinen, Tomi korpisaari, Risto Niklas-Salminen ja matti mettälä

K-instituutti Oy
hallitus / Toni Pokela, Tomi korpisaari ja matti mettälä
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Vähittäiskaupan Takaus Oy
hallitus / Tomi korpisaari, Toni Pokela ja Heimo Välinen

Vähittäiskaupan Tilipalvelu VTP Oy
hallitus / esa kiiskinen, Tomi korpisaari ja matti mettälä

Kaupan Maataloussäätiö
hallitus / matti mettälä

mari Alila (28.2.2011 saakka)

Lea Heikkinen (30.6.2011 saakka)

Tuura inha  
(palasi vanhempainvapaalta 1.3.2011)

Arto Jaakkola

Cecilia Jern

Riitta kilgast

Antti koivula 

mariine kopisto-Lindholm

kai Laikio

marianne Lauslehto

K-kauppiasliiton toimiston henkilökunta 2011

matti mettälä 

Anne Nyqvist 
(vanhempainvapaalle 26.8.2011)

Tarja Pajamäki

Anu Pelkonen (4.4.2011 saakka)

Hannu Rinne

Anneli Ruusunen

Terhi Saarinen (15.8.2011 alkaen)

Leena Salo (9.12.2011 alkaen)

kirsi Suurnäkki-Vuorinen

Tommi Tanhuanpää
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Vuoden 2011 jäsenpalvelut

Neuvontapalvelut 
Lakimiehen palvelut

Viestintäpalvelut

Yhdessäolopalvelut
Vuosikokoukset ja K-kauppiasgaala, Levi, 9.–11.4.

Pohjanmaan K-kauppiastapaaminen, Lappajärvi, 15.–16.7.

Satakunta-Pirkanmaa K-kauppiastapaaminen, Tampere, 10.8.

Varsinais-Suomen K-kauppiastapaaminen, Turku, 26.8.

Pohjois-Suomen K-kauppiastapaaminen, Levi, 3.9.

Itä- ja Keski-Suomen K-kauppiastapaaminen, Siilinjärvi, 17.9.

Ålands K-köpmannaträff, Geta, 4.10.

K-kauppiaiden messu- ja opintomatka, Dusseldorf-Köln, 9.–12.10.

Etelä-Suomen ja Lahti-Kotka-Kouvolan K-kauppiastapaaminen, Porvoo, 15.10.

Hyvinvointipalvelut
K-kauppias kuntoon, bisnes lentoon -ohjelma käynnissä koko vuoden

ASLAK på svenska, Vöyri, 21.3.2011–11.5.2012

Etelä-Suomen ASLAK, Turenki, 9.5.2011–20.4.2012

Lounais-Suomen ASLAK, Turku, 9.5.2011–11.5.2012

Pohjois-Suomen ASLAK, Oulu, 9.5.2011–11.5.2012

Kauppias kuntoon Kuntoremontti, Vierumäki, 6.–9.9.2011

Valtakunnallinen ASLAK, Turku, 5.9.2011–14.9.2012

Jäsenedut
K-kauppiaskortti

K-turva-vakuutukset

Lomakalenterit

Psyconin henkilöstöarvioinnit

Neste Oil Yrityskortti

Teboil Yrityskortti

Autoalennukset VV-autosta

Alennukset SATS –liikuntakeskuksista

Alennukset Unikulmasta

Kaleva Travelin palvelut
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Tapahtumia Osallistujia

Etelä-Suomi 6 1028

Itä-Suomi 2 81

Kaakkois-Suomi 2 123

Keski-Suomi 2 364

Lahti-Kotka-Kouvola 4 295

Lappi 3 188

Oulu-Kainuu 4 261

Pohjanmaa 4 109

Satakunta-Pirkanmaa 3 291

Varsinais-Suomi 4 336

Åland 3  87

Österbotten 4 121

K-Ruska 1 264

Perhepäivä Ähtärissä 1  81

K-kauppiasgaala ja vuosikokoukset 1 466

K-Team Päivät 1 4852

Aluetoiminnan tapahtumat 2011

Aluetoiminnan ohjausryhmä 2011
Diplomikauppias Tomi korpisaari (pj)
Kauppias Sami Salminen (vpj), Itä-Suomi
Antti Lempiäinen, Etelä-Suomi
Nina Alatalo, Lappi
matti Alatalo, Oulu-Kainuu
Kauppias esa Nordqvist, Varsinais-Suomi
Kauppias mari Paalanen-Taskinen, Lahti-Kotka-Kouvola 
Kauppias Jarno Haapavuo, Kaakkois-Suomi
Kauppias Toni mulari, Keski-Suomi
Kauppias Pasi Viitanen, Satakunta-Pirkanmaa
Kauppias Jonna olsio, Österbotten
Siv eriksson, Åland
Kauppias esa olli, Pohjanmaa 
Aluejohtaja Antti Palomäki, Kesko Oyj
Viestintäpäällikkö Anu Pelkonen (siht. 1–3/2011),  
aluevastaava Tarja Pajamäki (siht. 4-12/2011) K-kauppiasliitto ry

Aluevastaavat marianne Lauslehto, Cecilia Jern, Tuura inha, kai Laikio ja Lea Heikkinen, 
K-kauppiasliitto ry
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