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Uusi Tokmanni Juukaan 
 

 
 

Tokmanni avaa uuden myymälän Juuassa perjantaina 3.5.2019 klo 9.00. Myymälä sijaitsee erittäin 
keskeisellä liikepaikalla Juuan keskustassa ja korvaa kunnassa pitkään palvelleen, torstaina 2.5.2019 
suljettavan Tokmanni-myymälän. Uusi myymälä on tuotevalikoimiltaan kattava sekä edeltäjäänsä 
viihtyisämpi ja tilavampi. Juuan Tokmannin avajaisissa asiakkaita hemmotellaan runsailla 
avajaistarjouksilla ja 500 tuotelahjoja sisältävällä yllätysämpärillä.  

Asiakkaille uudessa Juuan myymälässä tarjotaan runsas ja jatkuvasti uudistuva valikoima esimerkiksi kauneuteen, 
terveyteen ja hyvinvointiin sekä siivoukseen ja kunnostukseen liittyviä tuotteita. Myynnissä on monipuolisesti myös 
vaatteita ja asusteita, kuivaelintarvikkeita sekä vapaa-ajan, kodintekniikan ja viihteen tuotteita. Lisäksi uuden 
liiketilan ansiosta sisustuksen tuotevalikoimaa on kasvatettu edeltäjästään. Myymälän yhteydessä sijaitsevassa 
puutarhamyymälässä myydään pihaan ja puutarhaan liittyviä tuotteita, kuten vuodenaikaan sopivia työkaluja ja 
kasveja, sekä nestekaasua. 

Helppoon ja nopeaan ostamiseen tähdätään myymälässä erityisesti avarin kulkureitein ja edeltäjäänsä 
kattavammin asiakasopastein. Modernia yleisilmettä korostavat Tokmannin punainen brändiväri ja modernin valko-
harmaan sävyt. Myymälän valaistuksessa hyödynnetään energiatehokasta led-tekniikkaa. Miellyttävää 
asiakaskokemusta tukevat Veikkauksen pelipalvelut ja pienelektroniikkaromun kierrätyspiste. Muiden Tokmannien 
tavoin Juuan myymälä palvelee asiakkaitaan myös Tokmannin verkkokaupassa tehtyjen tilausten noutopisteenä.  

Myyntipinta-alaa uudessa myymälässä on noin 1 350 neliömetriä, mikä on noin 300 neliömetriä edeltäjäänsä 
enemmän.   

– Olemme erittäin iloisia voidessamme avata edeltäjäänsä monin tavoin toimivamman ja tarpeisiimme vastaavan 
Tokmannin Juuan keskustassa ennen kesäsesonkia. Uskomme vahvasti asiakkaidemme ja henkilökuntamme 
viihtyvän aiempaa avarammassa ja tilavammassa myymälässämme. Toimivan tilajaon ansiosta saamme 
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esimerkiksi tuotevalikoimamme aiempaa paremmin esille, Tokmannin myynti- ja markkinointijohtaja Mathias 
Kivikoski kertoo.   

Avajaisperjantaista sunnuntaihin uusi Tokmanni on täynnä avajaistarjouksia. Tokmannin tuotelahjoja sisältäviä 
yllätysämpäreitä jaetaan 500 kappaletta avajaisaamun nopeimmille asiakkaille.  

Asiakkaita Juuan myymälässä palvellaan myymäläpäällikkö Virpi Leinosen johdolla arkisin klo 8–19, lauantaisin 
klo 9–18 sekä sunnuntaisin klo 11–16. Noin kuudesta kahdeksaan asiakaspalvelun ammattilaista työllistävän 
Tokmannin osoite on Väyryläntie 2, 83900 Juuka. 

Uuden myymälän avajaisissa perjantaiaamuna Tokmannia edustaa myynti- ja markkinointijohtaja Mathias 
Kivikoski. Juuan kunnan tervehdyksen tilaisuuteen tuo kunnanjohtaja Markus Hirvonen. 

 
Tokmannin myymäläverkosto kasvaa ja uudistuu jatkossakin 

Tokmannin tavoitteena on kasvattaa myymäläverkostonsa yli 200 myymälään ja lisätä vuosittain uuden 
myyntipinta-alan määrää nettomääräisesti laskettuna noin 12 000 neliömetrillä, mikä tarkoittaa noin viittä uutta tai 
uudelleensijoitettua myymälää. Tällä hetkellä Tokmannilla on 188 myymälää eri puolilla Suomea. 

Alkuvuosi on Tokmannille erittäin vilkas. Juuan uuden myymälän ohella halpakauppaketju avaa Tokmannin haltuun 
kuluvan vuoden alussa liitetyt Sodankylän Säästökuoppa- ja Kemijärven TEX-ketjumyymälät Tokmanni-brändin 
alla. 

Jo aiemmin keväällä Tokmanni avasi kahdeksan Ale-Makasiini-ketjumyymälää ja Rovaniemen keskustassa 
palvelleen TEX-ketjumyymälän Tokmanni-brändinimellä sekä uuden myymälän Tampereen Tesomalla. Lisäksi 
halpakauppaketju muutti uusiin liiketiloihin Hangossa, avasi myymälänsä uudistettuna Kajaanin Kehräämöntiellä ja 
uudistettuna ja laajennettuna Turengissa sekä keskitti kaikki Siilinjärven myymälätoimintonsa paikkakunnalla jo 
pitkään palvelleeseen Tokmannin myymälään sulkemalla läheisessä liiketilassa toimineen Ale-Makasiini-
myymälän. 

Syksyn aikana Tokmanni tulee laajentamaan myymäläverkostoaan kahdelle uudelle paikkakunnalle, Vääksyyn ja 
Virroille.¹) 
 
¹) https://ir.tokmanni.fi/fi/investors/tokmanni-as-an-investment/new_stores   
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Lisätietoja:  

 

Mathias Kivikoski 
myynti- ja markkinointijohtaja  
 
puh. 020 728 6045 
mathias.kivikoski(at)tokmanni.fi 

 

Harri Koponen 
kauppapaikka- ja konseptijohtaja  
 
puh. 020 728 6030 
harri.koponen(at)tokmanni.fi 
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Maarit Mikkonen 
sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö 
 
puh. 040 562 2282 
maarit.mikkonen(at)tokmanni.fi 

 

Tokmanni on Suomen suurin halpakauppaketju. Noin 3 600 tokmannilaista helpottaa ihmisten arkea ja juhlaa tarjoamalla 
monipuolisen ja ajankohtaisen valikoiman kotimaisia ja kansainvälisiä merkkituotteita sekä muita laadukkaita tuotteita aina 
edulliseen hintaan. Lähes 200:n eri puolilla Suomea sijaitsevan myymälänsä ja verkkokauppansa ansiosta Tokmanni on aina 
lähellä palvelemassa ihmisiä. Vuonna 2018 Tokmannin liikevaihto oli 870,4 miljoonaa euroa. Tokmannin osakkeet on listattu 
Nasdaq Helsingin pörssilistalle. 

 


