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Äänekoskelle avattiin 11.6. 2009 Keski-Suomen suurin S-market, jossa on ketjun laajin päivittäistavaravalikoima sekä runsaasti käyttötavaraa. Kaupan

palvelujen parantamisen ohella uusi market kohentaa kaupunkikuvaa.
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Keskimaa Osk toimintakatsaus 2009:
Toimituskunta: Tuula Sillanmäki ja Ritva Harju
Tekstit: Kristiina Tammitie
Valokuvat: Jorma Ursin, Tommi Anttonen, Pekka Rötkönen ja Kristiina Tammitie
Visuaalinen suunnittelu: Mainostoimisto Isohanni & Elevaara Oy, Pekka Isohanni
Painopaikka Hansaprint Oy, Turku

Vuoden tärkeimmät luvut:
Myynti (milj. euroa)

• Päivittäistavarakauppa 380,2 (+3,7 %)

• Käyttötavarakauppa 84,1 (+19,8 %)

• Polttonestekauppa 90,5 (-8,2 %)

• Matkailu- ja ravitsemiskauppa 61,2 (+2,3 %)

• Muu toiminta 3,2 (+3,9 %)

Myynti yhteensä 619,3 (+3,5 %)

Tulos rahoituserien jälkeen 15,8

Henkilöstön määrä 31.12.2009 1 845

Henkilöstön määrä kokoaikaisiksi muunnettuna 1545

Investoinnnit (milj. euroa) 40,9

Asiakasomistajia 31.12.2009 103 418

Bonus vuodelta 2009 (milj. euroa) 21,5

Ylijäämänpalautus vuodelta 2009 (milj. euroa) 6,9

Osuusmaksun korko vuodelta 2009 (milj. euroa) 0,9

Maksutapaetu vuodelta 2009 (milj. euroa) 0,3

Rahana maksettavat edut vuodelta 2009

yhteensä (milj. euroa) 29,6

Toimipaikkoja yhteensä 107

Toimialue: Keski-Suomen maakunta (Kinnulaa lukuunottamatta)
sekä Kangasniemen kunta.
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”Keskimaan arvo mitataan palvelujen määrän, laadun ja käytön kautta.

Osuuskaupan merkitys Keski-Suomelle on viime vuosina entisestään

kasvanut”, arvioi huhtikuussa 2010 SOK:n pääjohtajajaksi Keskimaan

toimitusjohtajan tehtävästä siirtynyt Kuisma Niemelä.

eskimaan toiminta-ajatuksena on tuottaa palveluja ja etuja sitou-

tuneille asiakasomistajille.

Keskimaan toimitusjohtajana vuoden 1999 syksystä vuoden 2010

kevääseen toiminut Kuisma Niemelä korostaa, että osuuskaupassa kaikkia

tekemisiä on peilattava tästä lähtökohdasta. Keskimaa on olemassa asiakas-

omistajiaan varten, joten toiminnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä on

aina lähtökohtana oltava asiakasomistajien palveleminen vähintään yhtä

hyvin, tai mieluummin paremmin kuin ennen.

”Asiakasomistajat ovat Keskimaan asiakkaita, mutta samalla myös

omistajia. Omistajien edun mukaisesti osuuskaupan tehtäviin kuuluu

pyrkimys edistää keskisuomalaista hyvinvointia mahdollisimman laajasti”.

Hyvinvointia tuotetaan esimerkiksi  hyvällä palveluverkostolla sekä

tuhansia keskisuomalaisia ihmisiä työllistämällä suoraan sekä välillisesti.

”Jatkuvasti parantuvien palvelujen ansiosta Keskimaa tulee yhä tarpeel-

lisemmaksi ja merkityksellisemmäksi toimialueellemme ja sen ihmisille”,

toimitusjohtaja arvioi.

S-Etukortin vetovoima kasvaa
Kuisma Niemelä toteaa olevansa vuoden 2009 kulkuun hyvin tyytyväinen.

Keskimaakaan ei ole voineet välttyä globaalin taantuman vaikutuksilta,

joten toimintaympäristöön suhteutettuna vuosi sujui hyvin.

Kokonaismyynti oli 619 miljoonaa euroa, jossa kasvua oli 3,5 prosenttia.

”Asiakasomistajien ostoista kertyvä niin sanottu bonusmyynti kasvoi

kuitenkin enemmän, eli asiakasomistajat ovat käyttäneet palvelujamme

yhä ahkerammin. Saimme myös uusia asiakasomistajia useita tuhansia

ja ylitimme loppukesällä 100 000 asiakasomistajatalouden rajan”.

S-Etukortin vetovoima näyttäisikin kasvaneen nyt, kun ajat ovat takavuosia

epävarmempia.

”Näin on aina ennenkin ollut. Kun hinnan ja hyvien etujen merkitys kasvaa,

me olemme vahvoilla”, Kuisma Niemelä tietää.

Asiakasomistajille parempia palveluja
Vuonna 2009 Keskimaan palvelutarjonta kohentui merkittävästi.

Käyttötavarakaupassa tapahtui isoja asioita, kun Kodin Terra saatiin

avattua ja Sokos-keskuksen rakentaminen eteni suunnitellussa aikataulussa.

Äänekoskelle valmistui uusi S-market-vetoinen palvelukeskittymä ja

Palokkaan kauan kaivattu ABC-liikennemyymälä. Savelan S-market avattiin

Jyväskylässä. Joutsassa ja Tikkakoskella toteutettiin S-marketien laa-

jennukset ja Pihtiputaalla työt saatiin hyvään vauhtiin.

Palvelujen kehittämistahti pysyy samalla linjalla myös vuonna 2010.

Alkuvuodesta toteutui jo yksi pitkäaikainen tavoite, kun Jyväskylän

pohjoispuolelle avattiin Keskimaan kolmas Prisma. Suomen Lähikauppa

Oy:n päätös luopua Euromarketista tarjosi mahdollisuuden asiakas-

omistajien palvelujen pitkäjänteiseen kehittämiseen valmiissa liiketilassa.

”Tällaisina hankalampina aikoina on erityisen tärkeää pitää kiinni kilpailu-

ja uusiutumiskyvystä. Palvelujen ja etujen tuottaminen asiakasomistajille

on edelleen hyvä ohjenuora, joka rakentaa tukevan sillan yli taantuman”,

Kuisma Niemelä toteaa.

Asiakasomistajuus
kantaa yli talouden taantuman

Toiminta-ajatus
Keskimaa tuottaa palveluja ja etuja
sitoutuneille asiakasomistajilleen

Visio
Keskimaa on arvostettuun
asiakasomistajuuteen perustuva vähittäis-,
matkailu- ja ravitsemiskaupan johtava yritys
Keski-Suomessa

Arvot
Osaaminen

- ammattitaitoinen ja tyytyväinen 
henkilöstö

Asiakkaan arvostaminen
- tyytyväiset ja sitoutuneet asiakasomistajat

Jatkuvuus
- tehokas ja tuloksellinen toiminta

Kehittäminen
- tehokkaat prosessit

Toiminnan peruspilarit eli strategiset
valinnat
Asiakasomistajalähtöisyys
Monipuolinen palvelutarjonta, kattava ja
kehittyvä toimipaikkaverkosto
Osaamisen kehittäminen, tiedolla johtami-nen,
yhteistyöverkostot
Kustannustehokkuus

Keskimaan toimitusjohtajana toistakymmentä vuotta toiminut Kuisma Niemelä siirtyi

1.4.2010 SOK:n pääjohtajaksi. Hänen aikakautensa yksi merkittävimmistä hankkeista oli

Sokos-keskuksen rakentaminen. ”Sokos-keskus parantaa asiakasomistajien palveluja ja

vahvistaa samalla Jyväskylän ydinkeskustan vetovoimaisuutta”, hän toteaa.

K



28 vuoden työkokemuksen kaupan alalta hankkineesta Päivi Oksasesta tuli keskimaalainen Savelan S-marketin avauksen myötä. ”Mielikuvani Keskimaasta työnantajana on aina ollut

hyvä, sellainen ihmisistä huolta pitävä. Olenkin ollut todella tyytyväinen uuteen työnantajaani. Suhtautuminen työntekijöihin tuntuu hyvältä”.

Keskisuomalaisten

työllistäjä

Keskimaa on yksi Keski-Suomen suurimmista työnantajista. Vuosi-

kymmenen aikana osuuskauppa on luonut maakuntaan noin 700 uutta

työpaikkaa. Keskimaa tarjoaa vuosittain työtä myös sadoille nuorille

kesätyöntekijöille.

 

uoden 2009 lopussa Keskimaassa oli työsuhteessa yhteensä 1 845

työntekijää. Henkilöstön määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan.

Palvelujen jatkuvan parantamisen ja uusien toimipaikkojen

avaamisen myötä työpaikkoja maakuntaan on synnytetty vuosikymmenen

aikana noin 700.

Keskimaa on haluttu ja arvostettu työnantaja. Kiinnostusta perustellaan

osuuskaupan hyvällä maineella, henkilöstöeduilla sekä liikkumismahdol-

lisuuksilla talon sisällä.

Osaavien työntekijöiden saaminen ja sitoutuminen on Keskimaan menes-

tyksen avain, eikä vuotta 2009 koetelleen taantuman ole annettu vaikuttaa

henkilöstön työhön. Hyvästä osaamisesta pidetään kiinni työllistämällä

työsuhteessa olevat myös taloudellisesti haastavampana aikana.

 

Lisää työtunteja
Keskimaan henkilöstöstä valtaosa, yli 90 prosenttia on vakituisessa,

toistaiseksi jatkuvassa työsuhteessa. Niin sanottuja pätkätöitä Keskimaassa

ei suosita, sillä ne eivät kannusta henkilöstöä sitoutumaan työnantajaansa.

Palvelualalle tyypilliseen tapaan Keskimaassa iso osa työntekijöistä on

vakituisesta työsuhteesta huolimatta osa-aikaisia. Heistäkin päätoimisessa

työssä useilla tuntisopimukset ovat isoja, esimerkiksi 30 tuntia/viikko ja

enemmänkin. Työtuntien säilyttäminen ja jopa kasvattaminen on ollut

mahdollista henkilöstön sisäistä liikkuvuutta lisäämällä. Jos työntekijän

työtunnit ovat esimerkiksi omasta toimipaikasta vähentyneet, korvaavia

tunteja on onnistuttu löytämään jostain muusta toimipaikasta.

Vuoden 2009 lopulla toteutunut kauppojen vapaampi sunnuntaiaukiolo

merkitsee Keskimaan henkilöstölle runsaasti lisätyötunteja, mahdollisesti

jopa uusia työpaikkoja. Toimipaikoilla on entistä paremmat mahdol-

lisuudet tarjota täysiaikaisia työsuhteita sekä lisätä työsopimuslain mukai-

sesti tunteja työsuhteessa oleville osa-aikaisille työntekijöille, jotka ovat

halukkaita ottamaan lisätöitä vastaan.

Keskimaassa tavoitteena on edelleen kasvattaa kokoaikaisten työsuhteiden

määrää, lähivuosina 40 prosenttiin.

 

Nuorille töitä
Keskimaan erityispiirre on nuorten suuri osuus työvoimasta. Keski-

maalaisista on alle 25-vuotiaita useampi kuin joka neljäs, 26,7 prosenttia.

Henkilöstön ikärakenteessa vaikuttavat sekä sukupolvenvaihdos suurten

ikäluokkien eläköitymisen myötä että viime vuosina vahvistunut

liiketoiminta, muun muassa nuorten suosimien ABC-liikennemyymälöiden

lisääntyminen.

Osuuskauppa onkin ollut aina yksi eniten nuoria työllistävä yritys Keski-

Suomessa. Useat tuhannet keskisuomalaiset ovat tehneet nuoruus-

vuosinaan töitä Keskimaan kaupoissa, ravintoloissa, hotelleissa ja

liikennemyymälöissä.

Ensikosketus syntyy yleensä tarksvärkin, työelämään tutustumisen tai

opiskeluun liittyvän työssäoppimisen ja harjoittelun kautta. Sen jälkeen

polku johtaa ilta-, viikonloppu- ja kesätöihin, ja monien kohdalla edelleen

vakituiseen työpaikkaan. Suuri osa Keskimaan nykyisestä henkilöstöstä on

saanut ensimmäisiä kokemuksia työelämästä kesätyön tai työharjoittelun

kautta. 

V
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Keskimaa on keskisuomalaisten oma yritys. Siksi on luontevaa ja jopa

itsestäänselvää, että osuuskauppa edistää oman maakunnan hyvin-

vointia.

Yritysten vastuullisuus on noussut viime vuosina näkyvästi esille.

Yrityksiltä odotetaan yhteiskunnallista vastuunkantoa ja monissa

yrityksissä vastuullisuutta onkin alettu rummuttaa ikään kuin uutena

asiana.

Vastuullisuus on aina kuulunut osuuskauppaan saumattomana osana

toimintaa. On selvää, että paikallisesti omistettu, läheltä johdettu yritys

luo hyvinvointia alueelle enemmän kuin kasvoton pörssiyhtiö, jonka

omistussuhteita on vaikea selvittää.

Osuuskauppa ei ole milloinkaan tehnyt pelkkää bisnestä, vaan siihen on

aina kuulunut yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja ajatus oman alueen ja

sen ihmisten hyvinvoinnin edistämisestä. Vuodet ja vuosikymmenet ovat

toki tuoneet vastuullisuuteen uusia soveltamisen alueita.

 

Sijoitus Keski-Suomen tulevaisuuteen
Keskimaa osallistui vuoden 2009 keväällä Jyväskylän yliopiston varain-

hankintakampanjaan 500 000 eurolla. Huomattavalla lahjoituksella

Keskimaa haluaa osaltaan varmistaa alueen oman tiedekorkeakoulun

menestyksen uudenlaisessa kilpailutilanteessa.

”Nykypäivän menestyvillä alueilla sijaitsee aina korkeatasoinen yliopisto,

joka säteilee positiivisuutta ympärilleen. Yliopisto on vahva alueellinen

vaikuttaja ja hyvinvoinnin rakentaja, jonka kehittymisellä on vaikutusta

koko Keski-Suomen elinvoimaisuuteen”, toimitusjohtaja Kuisma Niemelä

perustelee.

Hän muistuttaa, että yliopisto on yksi maakunnan tärkeimmistä menes-

tys- ja vetovoimatekijöistä, joka edistää yrittäjyyttä ja vahvistaa osaamista.

”Monialainen, ulospäin suuntautunut yliopisto edesauttaa osaavan

työvoiman ja tutkimustiedon saantia, laajentaa jatkokoulutusmahdolli-

suuksia sekä tarjoaa erilaisia yhteistyöverkostoja alueellemme”.

Varainhankintakampanjaan osallistuminen on osuuskaupalle luonteva

tapa panostaa omaan maakuntaan, sen hyvinvointiin ja tulevaisuuteen.

”Oman yliopistomme menestyminen on maakunnan yhteinen pon-

nistus. Yliopiston toimintaedellytysten takaaminen on pitkäjänteinen

sijoitus Keski-Suomen tulevaisuuteen”, toimitusjohtaja muistuttaa.

 

Hyötyä, iloa ja virikkeitä
Keskimaa tukee vuosittain koulutuksen ja osaamisen rinnalla myös

kulttuuria, liikuntaharrastusta ja yhteiskunnallista aktiivisuutta, erityisesti

lapsi- ja nuorisotyötä sekä alueellista tasapuolisuutta painottaen.

Tuen saajat ovat yksittäisten urheilijoiden tai taiteilijoiden sijasta ryhmiä,

yhteisöjä tai yhdistyksiä, joiden kautta toiminnasta koituu hyötyä, iloa ja

virikkeitä mahdollisimman isolle kansalaisjoukolle. Vuonna 2009

Keskimaan avustamia kohteita oli yhteensä lähes 100, tukisumman

noustessa noin 750 000 euroon. Keskimaan tukivarojen kohdentamisessa

on jo vuosien ajan ollut periaatteena, että millekään poliittisille puolueille

tai järjestöille ei tukea myönnetä lainkaan.

Keskimaassa käsitellään kirjalliset tai sähköisessä muodossa lähetetyt

anomukset kolme kertaa vuodessa, viikoilla 2, 22 ja 42. Tuen saajat

valitaan edellä mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoa www.keskimaa.fi

Jesse Barckin työsuhde Keskimaahan on syntynyt Amarillossa työelämään tutustumisen, opiskeluun liittyvän työharjoittelun ja kesätyön kautta. Myös kesäksi 2010 on työpaikka

Amarillossa varmistunut.  ”Kun saa jalan oven rakoon, on pitkälti itsestään kiinni, miten pääsee eteenpäin. Olisin halukas tulemaan Keskimaalle vakituisiinkin töihin sitten, kun saan

opiskelut päätökseen.”

Yhteistä hyvää

700 kesätyöpaikkaa
Keskimaa tarjosi vuonna 2009 kesätöitä noin 700 nuorelle Tutustu

työelämän ja tienaa -ohjelman sekä vakituisen henkilöstön kesälomituksen

kautta. Kesätyöpaikkojen määrä on samalla tasolla myös vuonna 2010,

tosin uusien toimipaikkojen avaukset saattavat lisätä määrää jonkin verran.

Keskimaa on jo vuosien ajan panostanut voimakkaasti peruskoulunsa

päättäville nuorille töitä tarjoavaan Tutustu työelämään ja tienaa

–ohjelmaan. Viime vuosina reilu 10 prosenttia koko ikäluokasta on saanut

ohjelman kautta Keskimaasta työpaikan kahdeksi viikoksi.

Pyrkimyksenä on tarjota mahdollisimman monelle nuorelle ensikosketus

työelämään. Nuorille halutaan opettaa työn pelisääntöjä ja antaa samalla

oikea kuva palvelualasta työpaikkana. Positiivisen kokemuksen varmista-

miseksi nuoret tarvitsevat runsaasti opastusta, ohjausta, arvostusta ja

kannustusta. Tärkeää on myös vaihtelevat työtehtävät, avoimuus, tasa-

puolisuus sekä tunne työporukkaan kuulumisesta.

Parhaimmassa tapauksessa Keskimaa saa nuoresta työelämään tutustujasta

joskus tulevaisuudessa osaavan ammattilaisen vakituiseen työsuhteeseen.
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K e s k i m a a n  

ABC Palokan avajaiset kiinnostivat lähialueen asukkaita.

Tikkakosken S-marketissa toteutettiin mittava laajennus. Kodin Terran Naisten illan työpisteissä erityisen suosittuja

teemoja olivat tapetointi ja laatoitus.

S-Matkat.fi on asiakasomistajille räätälöity matkaportaali.

1.1. Asiakasomistajia yhteensä 99 123.

22.1. Edustajiston vaalien ehdokasasettelu päättyy. Ehdokkaita on 

yhteensä 412, joista nuorin 20-vuotias ja vanhin 81-vuotias.

31.1. Palokkaan avataan Keskimaan ensimmäinen kaupunkiympäristöön

sijoittunut ABC-liikennemyymälä.

14.2. Edustajiston, hallintoneuvoston, hallituksen ja ässätukiryhmien 

jäsenet sekä toimipaikkojen esimiehet ja johtoryhmän jäsenet 

kokoontuvat hallinnon kevätseminaariin. Aiheena on vastuullinen

kuluttaminen.

19.2. Puutarhan, sisustamisen ja rakentamisen tavaratalo Kodin Terra 

avataan Jyväskylän Palokkaan.

2.3. Savelan S-marketin rakentaminen käynnistyy.

3.3. S-Pankin pankkijärjestelmä palkitaan 600 Minutes Executive

IT -tapahtumassa vuoden onnistuneimpana ICT-hankkeena.

8.3. Keskimaan henkilöstö kokoontuu perheineen vuotuiseen 

liikuntapäivään Peurunkaan.

9.-18.3. Keskimaan edustajiston vaalit. Äänestäminen tapahtuu postitse 

tai internetissä. Ehdokkaiden mielipiteiden ja näkökulmien 

vertailua helpottaa ensimmäistä kertaa käytössä oleva vaalikone. 

100-jäsenisen edustajiston nelivuotinen toimikausi alkaa 

välittömästi tuloksen selvittyä.

13.3. Ravintola Freetime avataan uudelleen asiakastoiveiden 

kannustamana.

17.3. Tikkakoskella käynnistyy S-marketin laajennus.

24.3. Joutsan S-marketin laajennusosan rakentaminen alkaa.

31.3. Maskun Kalustetalo Oy:n irtisanottua yhteistyösopimuksen 

bonuskumppanuus huonekaluketjun kanssa päättyy.

6.4. Valittujen Palojen Luotetuin Merkki -tutkimuksessa S-ryhmä 

nousee Suomen luotetuimmaksi päivittäistavarakauppaketjuksi, 

Sokos Hotels Suomen luotetuimmaksi hotelliketjuksi ja ABC 

Suomen luotetuimmaksi huoltoasemaketjuksi.

6.4. Suomen Punainen Risti ja S-ryhmä allekirjoittavat kolmevuotisen

yhteistyösopimuksen, joka syventää Suomen laajimman kansalais-

järjestön ja suurimman kaupparyhmän välistä yhteistyötä 

entisestään.

20.4. Keskimaa julkistaa vuoden 2008 työryhmät. Valituiksi tulevat 

Prisma Keljon päivittäistavaraosasto, S-market Kuokkala, Sale 

Kortepohja, ABC Viitasaari sekä Rosso Jyväskeskus.

21.4. Keskimaan uusi edustajisto kokoontuu ensimmäiseen 

kokoukseensa.

22.4. S-ryhmän matkailupalvelu verkossa avautuu. S-Matkat.fi

verkkopalvelusta voi hankkia kaikki lomamatkat rantalomista 

risteilyihin ja Euroopan kaupunkilomista kotimaan hotelliöihin. 

Asiakasomistajat saavat matkoista Bonusta.

25.5. Asiakasomistajille maksetaan vuoden 2008 hyvästä tuloksesta 

ylijäämänpalautusta 10,9 miljoonaa euroa.

4.6. Sokos-keskuksessa vietetään historiallisen laajennuksen 

harjannostajaisia.

11.6. Äänekosken Kotakennääntien varteen avataan Keskimaan suurin 

S-market, Presso-kahvila, ABC-polttonestejakelu sekä ABC Car Wash.

Uusi liikeaikalaki pidensi kauppojen aukioloaikoja. Ympäri

vuorokauden ovat kuitenkin auki vain ABC Marketit.
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v u o s i  2 0 0 9

Sokoksen henkilökunta kokoontui todistamaan Sokoksen

uuden sisäänkäynnin historiallisia avajaisia.

Aluejohtajat Kyösti Mikkonen ja Tommi Viitanen sekä

marketpäällikkö Keijo Hakkarainen ennakoivat Äänekosken

uuden S-marketin avajaisissa, että myymälän käyttötavara-

myynti tulee kasvamaan tuntuvasti. Näin myös tapahtui

loppuvuoden aikana.

Keskimaan vanhimmassa lähiöravintolassa Pupujussissa

vietettiin 30-vuotisjuhlia.

Yrittäjä Päivi Seppälä ja toimialajohtaja Kimmo Jantunen

allekirjoittivat kauppakirjan, jolla Luhangan Salen

liiketoiminta siirtyi Keskimaalta Luhangan Kyläkauppa Oy:lle.

15.6. Joutsan S-marketin laajennus valmistuu juuri ennen vilkkaimman 

kesäkauden alkamista.

17.6. ABC Vaajakoskella saadaan valmiiksi sisätilojen remontti.

25.6. Asiakasomistajille maksetaan osuusmaksun korkoa yhteensä

0,9 miljoonaa euroa.

1.7. S-Pankin omistuspohja laajentui heinäkuun alussa, kun S-ryhmän 

osuuskaupat tulivat osakeannilla pankin omistajiksi 50 prosentin

osuudella.

4.8. Pihtiputaan S-marketin laajennus käynnistyy.

13.8. Tikkakoskella juhlitaan S-marketin laajennuksen valmistumista.

21.8. Keskimaahan liittyy 100 000. asiakasomistaja. Hän on Mikko Aho 

Äänekoskelta.

22.8. ABC Viitasaaren lämmitys- ja jäähdytysenergian tuotantoon 

liittyvä järvilämpöputkisto rikkoutuu varomattoman veneilyn 

seurauksena. Korjaus kestää muutaman viikon ajan.

28.8. Keskimaa ilmoittaa luopuvansa Luhangan ja Muurasjärven

Sale-myymälöistä ja ABC-automaateista kannattamattomina.

12.9. Keskimaan vanhimmassa edelleen toimivassa lähiöravintolassa 

Pupujussissa vietetään 30-vuotisjuhlia.

17.9. Sokos-keskuksessa saadaan käyttöön 5 000 neliömetriä uutta 

myyntialaa. Uusi sisäänkäynti avataan Asemakadulta.

1.10. Keskimaan myymälöissä otetaan käyttöön kaksoishinnoittelu, 

jotta asiakkaat pystyvät seuraamaan ruoan arvonlisäveron 

alennuksen siirtymistä kuluttajahintoihin.

4.11. Keskimaassa allekirjoitetaan kauppakirja, jolla Luhangan Sale-

myymälä ja ABC-polttonesteautomaatti siirtyivät Luhangan 

Kyläkauppa Oy:n omistukseen ja palvelut säilyvät.

17.11. Keskimaan edustajiston syyskokouksessa päätetään mm. 

hallintoneuvoston kokoonpanosta.

18.11. Seppälän Prisman ravintolamaailma vahvistuu Buffalla, joka toimii

"syö niin paljon kuin jaksat" -periaatteella.

25.11. Uuden S-marketin avajaiset ruuhkauttavat Jyväskylän Savelassa 

liikennettä.

1.12. Hankkija-Maatalous Oy:n S-Rauta Yrityspalvelun Jyväskylän 

toimipisteen myynti ja noutovarasto siirtyvät Keskimaan 

liiketoiminnaksi.

1.12. Coffee Houseen avataan Sandwich Bar.

3.12. Uuden liikeaikalain myötä Keskimaa ilmoittaa pitävänsä S-kaupat 

avoinna myös sunnuntaisin.

3.12. Ansioituneita ammattikorkeakouluopiskelijoita palkitaan

Praxis-stipendeillä.

8.12. Keskimaa ja Suomen Lähikauppa Oy sopivat Palokan 

Euromarketin liiketoiminnan siirtymisestä Keskimaalle. 

Kilpailuviraston hyväksyntä kaupalle saadaan 14.1.2010.

14.12. S-Pankki palvelee normaalisti pankkilakon aikana 14.-16.12.

31.12. Keskimaassa on 103 418 asiakasomistajaa. Vuoden 

kokonaismyynti on 619,3 miljoonaa euroa.

Buffa henkilöstöineen valmiina palvelemaan paria
minuuttia ennen avausta.
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Edullisin ostoskori
Keskimaan tehtävä on tuottaa palveluja ja etuja sitoutuneille asiakas-

omistajille. Palveluista tärkein on päivittäistavara- eli ruokakauppa,

jossa asiakasomistajat käyvät keskimäärin 2,5 kertaa viikossa.

Vuonna 2009 ruoan edullisesta hintatasosta tuli Keskimaalle entistä

parempi kilpailuvaltti.

itä edullisempi Keskimaan ruokakauppojen kokonaishintataso

on, sitä paremmin on onnistuttu palvelujen ja etujen tuotta-

misessa asiakasomistajille. Hintojen edullisuus on aina ollut yksi

Keskimaan ruokakauppojen kulmakivistä, mutta taantuman aikana hinta-

tason kilpailukykyisyys ja vetovoimaisuus erottuvat entistä paremmin.

Keskimaan ruokakaupan johtoajatuksena on pitää hinnat sellaisina, että

ostojen keskittäminen on asiakasomistajille paitsi kannattavaa ja järkevää,

myös helppoa. Asiakasomistaja voi tehdä kaikki ostokset yhdestä kaupasta,

ja loppujen lopuksi kassalla maksettu hinta on huokeampi kuin muualla.

Ekstrana asiakasomistaja saa ostohyvityksen eli Bonuksen, joka pudottaa

ennestään kilpailukykyistä hintaa jopa viisi prosenttia.

Jatkuvaa hintaseurantaa
Keski-Suomessa ruokakorin hinta on tutkimusten mukaan keskimäärin

muuta maata edullisempi. Käytännössä se tarkoittaa, että Keskimaan

asiakasomistajat syövät tavanomaista edullisempaa ruokaa. Yksittäiset

tuotteet voivat olla jossain muussa kaupassa edullisempia, mutta isoa

ostoskoria vertailtaessa Keskimaan Prismat, S-marketit ja Salet ovat Keski-

Suomen edullisimpia kauppoja omalla alueellaan ja omassa myymälä-

kokoluokassaan. Asian varmistamiseksi omia ja kilpailijoiden hintoja

seurataan paikkakuntakohtaisesti monta kertaa vuodessa puolueettomalla

tutkimuslaitoksella teetettävällä laajalla ostoskoritutkimuksella, jolla

selvitetään satojen päivittäistavaratuotteiden hintoja eri kaupoissa.

Arvonlisäveron alennus
suoraan hintoihin

Lokakuun 2009 alussa arvonlisäveron alennus siirrettiin Keskimaassa

suoraan hintoihin. Asiakkaille alennuksen toteutuksen seurantaa

helpotettiin loppuvuoden aikana hyllynreunojen kaksoishinnoittelulla.

Hintaetiketissä näytettiin hinta sekä ennen että jälkeen arvonlisäveron

alennuksen. Käytännössä elintarvikkeiden hinnat putosivat loppuvuoden

aikana jopa enemmän kuin arvonlisäveron alennuksen verran. Ruoan

arvonlisäverokannan muutoksen takia Keskimaassa vaihdettiin yli 250 000

hyllynreunaetikettiä. Hintamuutos koski myymälästä riippuen 1 600-9 500

tuotetta. Arvonlisäveron alennuksesta huolimatta Keskimaan päivittäis-

tavaramyynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,7 prosenttia.

Omien merkkien suosio kasvaa
Ruoan hinnan merkityksen korostuminen on kohdentanut kulutusta

perustuotteisiin sekä yksikköhinnaltaan edullisempiin suuriin pakkaus-

kokoihin. Taantuman aikana myös S-ryhmän omien tuotemerkkien suosio

on kasvanut.

Rainbow-tuotteiden hinta on keskimäärin viidenneksen merkkituot-

teita huokeampi. Yhteispohjoismaisena hankintana valmistetuissa X-tra

-tuotteissa ero on vieläkin suurempi.

Edullisuus syntyy muun muassa tavarantoimittajien kilpailuttamisesta,

pakkausten ”vaatimattomuudesta” sekä siitä, että tuotteita ei markkinoida.

Omien merkkien valikoimia on kasvatettu etenkin tuoretuotteissa, kuten

leivissä, maitotaloustuotteissa, lihajalosteissa sekä valmisruoissa.

Rainbow-tuotteet erottaa aikaisempaa helpommin pakkauksessa olevasta

S-tunnuksesta, joka kertoo S-ryhmän halusta vastata näkyvästi tuotteiden

luotettavuudesta, vastuullisuudesta ja turvallisuudesta.

M

Keskimaa teettää puolueettomalla tutkimuslaitoksella säännöllisesti hintavertailua taatakseen

S-kauppojen pysyvän kokonaisedullisen hintatason.

T O I M I N T A K A T S A U S  2 0 0 9
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T O I M I N T A K A T S A U S  2 0 0 9

Savelan S-marketin valikoimissa on yli 13 000 tuotetta. Kauppa on käynyt hyvin uudessa myymälässä avajaispäivästä lähtien.

Seppälän Prisman hedelmä- ja vihannesosastolla ostamista on helpotettu uusilla kalusteilla. Tuotteiden monipuolisuudesta, tuoreudesta,
laadusta ja saatavuudesta huolehtiminen on tärkeintä Prisman henkilöstön työssä.
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Prisma
• Hypermarket, josta on helppo hankkia niin päivittäistavarat kuin 

pukeutumisen, kodin ja vapaa-ajan tuotteetkin.

• Keskimaalla on kolme Prismaa Jyväskylässä: Seppälässä ja Keljossa sekä
Palokassa 25.2.2010 alkaen.

• Palokan Euromarketin liiketoiminta siirtyi helmikuun 2010 alussa 
Keskimaalle. Euromarketin tilalle avattiin Jyväskylän kolmas Prisma 
vajaan kuukauden muutostöiden jälkeen.

• Laajat valikoimat: päivittäistavarassa 18 000-20 000, yhteensä jopa
70 000 tuotetta.

• Pysyvästi edulliset hinnat, hyvät pysäköintitilat, selkeät opasteet, väljät
käytävät ja riittävä määrä kassoja tuovat asiointiin sujuvuutta.

• Prismojen palveluja kehitetään jatkuvasti, jotta valikoimat ja lajitelmat
vastaisivat mahdollisimman hyvin asiakasomistajien tarpeisiin. 
Valikoimiin tulee jatkuvasti uusia tuotteita ja kausivaihtelut näkyvät 
tuotetarjonnassa hyvin.

Sale
• Kompaktin kokoinen, hyvin varusteltu, täyden ostoskorin lähikauppa,

johon on helppo poiketa nopeasti.

• Löytyy maaseututaajamasta, kaupungin keskustasta tai lähiöstä.

• Alle 400-neliön myymälänä voi olla pidempään avoinna kuin muut 
Keskimaan ruokakaupat lauantai-iltaisin ja avautua aiemmin 
sunnuntaiaamuisin.

• Valikoimissa painottuvat tuoretuotteet. Jokaisesta tuotteesta löytyy 
aina vähintään kolme erilaista vaihtoehtoa.

• Päivittäistavaravalikoimissa 1 500-4 000  tuotetta.

• Keskimaalla on 16 Salea.

• Vuoden 2009 syksyllä Keskimaa päätti luopua Luhangan ja 
Muurasjärven Sale-myymälöistä.

S-market
• Tuoreuteen, laatuun ja oikeaan hintaan perustuva läheinen, tuttu ja 

turvallinen ruokakauppa.

• Päivittäistavaravalikoimat vaihtelevat myymälän koosta riippuen,
5 000-14 000 tuotetta.

• Useissa toimipaikoissa myös runsaasti käyttötavaraa, paikkakunnan 
muusta tarjonnasta ja marketin sijainnista riippuen.

• Keskimaalla on 27 S-marketia.

• Maaliskuussa 2010 täysin uudistunut Jyväskylän Sokoksen ruoka-
kauppa Mestarin Herkku perustuu S-market -konseptiin, laajemmalla
tuotevalikoimalla ja palveluelementeillä täydennettynä.

• Vuonna 2009 Äänekoskelle ja Jyväskylän Savelaan avattiin uudet
S-marketit. Tikkakoskella ja Joutsassa toteutettiin mittavat 
laajennukset.

• Vuoden 2010 kesäkuussa valmistuu Pihtiputaan S-marketin laajennus.
Petäjävedellä avataan uusi S-market hyvissä ajoin ennen joulua.

ABC Market
• ABC-liikennemyymälöiden ABC Marketeista löytyy kattava

1 600 - 5 000 tuotteen perusvalikoima elintarvikkeita. ABC Market 
toimii sekä täydennys- että kantaostopaikkana.

• Valikoimissa on myös autotarvikkeita, vapaa-ajan tuotteita ja 
vaihtelevasti muuta käyttötavaraa.

• "Huoltoasemahinnoittelun" sijasta päivittäistavaramarketin normaali 
hintataso, joka perustuu pysyvään edullisuuteen.

• Keskimaalla on kuusi ABC Marketia. Samalla periaatteella toimii myös
Shell Veturin myymälä.

• ABC Market on avoinna ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena 
päivänä.

Neljän ketjun ruokakauppaa

T O I M I N T A K A T S A U S  2 0 0 9

Keskimaalla on Keski-Suomessa 54 ruokakauppaa. Myymälöiden koko vaihtelee suuresti, mutta silti yhdistäviä tekijöitä on paljon:

S-kauppojen valtteja ovat edullisen hintatason ohella mainio sijainti, palveluja käyttäville asiakasomistajille räätälöidyt hyvät valikoimat,

asioinnin helppous ja jatkuva palvelujen parantaminen.

Anni ja Pekka Mäkynen tutkivat S-ryhmän oma merkki-tuotteita Savelan S-marketissa. Rainbow- ja X-tra-tuotteita oli vuoden 2009

lopussa valikoimissa yli 1 300. Määrä kasvoi vuoden aikana yli sadalla.
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Lisää aikaa
asiointiin
Keskimaa muutti joulukuussa 2009 voimaan astuneen uuden

liikeaikalain myötä toimipaikkojensa aukioloaikoja. Lähes kaikki

myymälät ovat avoinna myös sunnuntaisin ympäri vuoden.

Lainsäädännön rajoitusten vähentyessä Keskimaa kykenee tarjoa-

maan asiakasomistajilleen entistä enemmän valinnanvapautta.

Ympäri viikon ja vuoden toimivissa myymälöissä tavaroiden saata-

vuus ja tuoreus paranevat entisestään, kun toimitusjärjestelmiin ei

tule kiinniolon aiheuttamia logistisia häiriöitä. Vapaamman aukiolon

on ennakoitu myös tasaavan asiointiruuhkia vilkkaimpina kauppa-

päivinä.

Loppujen lopuksi asiakkaat itse ratkaisevat, kuinka laajasti kauppoja

kannattaa sunnuntaina pitää avoinna. Odotukset ovat positiivisia,

sillä sunnuntaimyynti on kasvanut viime aikoina kaksi kertaa

nopeammin kuin myynti muina päivinä

Vihtavuorelaiselle Hannu Kettuselle Laukaan S-market on tuttuakin tutumpi

ruokakauppa.

"Täältä löytyy kaikki niin arkeen kuin juhlaankin. Viimeisimmän remontin jälkeen

tuli lisää tilaa ja valikoimaa, eikä puutteita enää ole. Ensisijaisesti arvostan sitä, että

kauppa on hyvä ja hintataso kohdallaan. Bonus on merkityksellinen lisäetu", hän

arvioi.

T O I M I N T A K A T S A U S  2 0 0 9

Luhangan Salesta
kyläkauppa
Keskimaa ilmoitti elokuussa 2009 luopuvansa Salesta ja ABC-

automaatista Luhangassa ja Pihtiputaan Muurasjärvellä.

”Yksikköjen toiminnan jatkamiselle ei erilaisista vaihtoehto-

selvityksistä ja säästötoimenpiteistä huolimatta löytynyt taloudellisia

edellytyksiä.  Myymälät eivät pitkään aikaan ole täyttäneet

ketjun tila- ja toimintavaatimuksia”, hallinto- ja kehitysjohtaja

Kimmo Jantunen totesi.

Sen sijaan yksityiselle kyläkauppatoiminnalle uskottiin edellytyksiä

löytyvän.

Luhangan Sale-myymälän toimitilat ja ABC-polttonesteautomaatti

sekä lähes kaikki koneet, kalustot ja varastot siirtyivätkin joulukuun

alussa Luhangan Kyläkauppa Oy:n omistukseen.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Luhangan kauppa- ja

polttonestepalvelujen jatkajan aktiivinen etsiminen tuotti

luhankalaisten kannalta hyvän lopputuloksen. Löysimme nopeasti

yrittäjän, jolla on halua ja kiinnostusta palvelujen pitkäjänteiseen

kehittämiseen”.

Muurasjärven Salen osalta neuvottelut mahdollisten ostaja-

ehdokkaiden kanssa jatkuivat vuoden 2010 puolella.

Molempien Sale-myymälöiden henkilökunnalle taattiin heti

lopettamissuunnitelmien alkuvaiheessa työpaikka Keskimaassa.

Sale-lähikauppaketju on edelleen tärkeä osa Keskimaan palvelu-

kokonaisuutta. Lähikauppaverkostoon kuuluu 16 toimipaikkaa.

Konnevedelle avattiin Sale viisi vuotta sitten. Myymäläpäällikkönä toimii nykyisin

Tiina Hyytiäinen, josta tuli keskimaalainen vuonna 2006 Huhtasuon Sparin siirtyessä

osuuskaupan omistukseen.
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Kodin Terra palvelee rakentavaa ja
remontoivaa asiakasomistajaa
Palokan Kodin Terra on Keskimaan puutarhan, sisustamisen ja

rakentamisen tavaratalo. Kodin Terran palvelut on suunnattu

Keskimaan asiakasomistajille.

odin Terra on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia hyödyntää

S-Etukorttia ja siihen liittyviä etuja. Monet sisustamiseen ja

puutarhaan liittyvät hankinnat olisimme tehneet joka tapauksessa,

mutta nyt olemme saaneet niistä hyvät Bonukset takaisin päin",

palokkalainen Hannele Törrönen toteaa. Hän asuu miehensä Petri Tikan

kanssa Palokassa vasta valmistuneessa omakotitalossa.

”Talo oli sisätiloiltaan jo lähes valmis Kodin Terran avautuessa, mutta

esimerkiksi kodinhoitohuoneen, saunan ja kylpyhuoneen kaakelit

ehdimme sieltä ostaa".

Pääosin pariskunnan rakennusprojektissa keskityttiin viime kesänä

ulkotöihin.

”Ostimme Kodin Terrasta muun muassa ulkomaalit asiakasomistajapäivien

aikaan, joten saimme niistä heti kassalla S-Etukortilla 15 prosenttia alen-

nusta", Hannele kehaisee.

Kodin Terrasta ovat lähtöisin myös talon terassilaudat sekä viime kesänä

pihaan istutetut nelisensataa kasvintaimea.

”Saimme hyvälaatuisia tuotteita ja äärimmäisen hyvää palvelua. Ensi kesänä

jatkamme pihan laittamista muun muassa kiveyksillä, joten Terrassa

asiointi jatkuu", Hannele Törrönen nauraa.

Rakennusprojekti odotti avausta
Pirkko Rajahonka ja Harri Nieminen ovat rakentaneet parin viime vuoden

ajan pääosin hartiapankilla kakkoskotia Saukkolaan.

"Aika paljon tavaraa olemme ostaneet Kodin Terrasta. Meillä oli rakennus-

projekti syksyllä 2008 siinä vaiheessa, että pystyimme jopa jättämään sen

talvehtimaan ja odottamaan Terran avausta", Harri Nieminen kertoo.

"Olemme ostaneet Kodin Terrasta kaikkea mahdollista laastista listoihin,

kodinkoneita, saunanlauteita ja kodinhoitohuoneen kaappeja myöten",

Pirkko Rajahonka jatkaa. Pariskunta kertoo olevansa tyytyväinen saa-

maansa palveluun.

"Myyjien kanssa on ollut mukava tehdä kauppaa. Hankintoja on helpotta-

nut myös se, että noutomyymälästä isompienkin tavaroiden hakeminen on

yksinkertaista. Yllätyimme, kun kuulimme, että S-Etukortilla saa jopa perä-

kärryn ilmaiseksi lainaan".

Harri ja Pirkko ovat tietysti tyytyväisiä myös siihen, että Kodin Terran pää-

osin hyvinkin kilpailukykyisistä hinnoista saa Bonusta. Ostoksia he ovat

maksaneet S-Etukortilla hyödyntääkseen myös maksutapaedun.

"Minusta on tullut Terran myötä ostoja keskittävä asiakasomistaja", Harri

Nieminen tunnustaa.

Sirkka Ceesay esittelee Hannele Törröselle Kodin Terran

laajaa kaasugrillivalikoimaa.

Kodin Terrasta
Puutarhaan

• piharakentamisen tuotteet

• puutarhakalusteet

• puutarhatarvikkeet ja -koneet

• taimet

• huonekasvit ja ruukut

Sisustamiseen

• maalit

• tapetit

• lattiamateriaalit

• valaisimet

• keittiökalusteet

• kodinkoneet

• kodintekstiilit

• kylpyhuonekalusteet

• saniteettihanat ja -varusteet

• sisustustarvikkeet

Rakentamiseen

• työkalut

• kiinnitystarvikkeet

• lämmitys ja ilmastointitarvikkeet

• takat ja saunat

• raskaat lvi-tarvikkeet

• levyt ja sisustuspuutavara

• rakennustarvikkeet

• ovet ja ikkunat

• talopaketit

”K



Käyttötavarakauppa on ollut Keskimaan viime vuosien tärkeimpiä

kehittämiskohteita. Monilla käyttötavarakaupan osa-alueilla asiakas-

omistajille suunnattujen palvelujen tarjonta ei ole ollut riittävän laajaa

ja monipuolista.

elmikuussa 2009 avattu Kodin Terra kohensi tilannetta merkit-

tävästi puutarhan, sisustamisen ja rakentamisen tuotealueilla.

Kodin Terra ylsi jo ensimmäisenä toimintavuotenaan hyviin

myyntilukuihin edullisen hintatason, kuluttajille suunnattujen palvelujen,

kattavan valikoiman sekä asiakasomistajille tarjottavien etujen ansiosta.

Bonusmyyntiä 94 %
”Avausvuotta voidaan haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa pitää sekä

myynnillisesti että toiminnallisesti varsin onnistuneena. Asiakasomista-

jamme ovat ottaneet Kodin Terran hyvin vastaan, vaikka uudessa ketjussa

ja uudella toimialalla on ollut paljon opettelemista ja kehittämistyötä

riittää”, toteaa Prisma- ja Kodin Terra -johtajan tehtävistä vuoden 2010

alussa Keskimaan market- ja tavaratalokaupan toimialajohtajaksi siirtynyt

Raija Rantanen.

Kodin Terra näyttää vastanneen todelliseen tarpeeseen, sillä asiakas-

omistajien ostoista kertyvän  bonusmyynnin osuus kaikesta myynnistä oli

peräti 94 prosenttia.

”Varsinkin loppuvuodesta aloimme saada ilahduttavan paljon palautetta

hyvästä palvelusta. Kiitosta asiakkaat ovat antaneet myös edullisesta

hintatasosta sekä laajoista valikoimista”, Raija Rantanen kuvailee.

Lisää volyymia yrityskaupasta
Kodin Terran yrityksille suuntautuvaa business-to-business -kauppaa

vauhditti 1.12.2009 toteutunut Hankkija-Maatalous Oy:n S-Rauta Yritys-

palvelun Jyväskylän toimipisteen myynnin ja noutovaraston siirtyminen

Keskimaan liiketoiminnaksi.

S-Rauta Yrityspalvelun rakennusliike-, teollisuus- ja jälleenmyyntiin

keskittyneet toiminnot sulautettiin osaksi Kodin Terraa. Näin haluttiin

keskittää S-ryhmän yrityksille ja yksittäisille kuluttajille suunnatut rauta-

kaupan palvelut Jyväskylässä yhteen toimipaikkaan. Liiketoimintojen

uudelleenjärjestelystä hyötyvät myös yksittäiset asiakasomistajataloudet.

Volyymien tuntuvalla kasvulla varmistetaan palvelujen kilpailukykyi-

syyttä ja asiakasomistajien ostoskorin jatkuvaa edullistamista.
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Harri Nieminen ja Pirkko Rajahonka ovat sisustaneet Korpilahden talonsa pääosin Kodin Terran

tuotteilla. Saunan kiukaan taakse tulevien laattojen valinnassa heitä avusti Sanna Ahola.

Kodin Terralla hyvä avausvuosi

Tinkimistaitoa ei tarvita

Kodin Terrassa kaikki asiakkaat ovat yhdenvertaisia ja

maksavat tuotteista saman hinnan tinkimistaidosta tai

halusta riippumatta. Prismasta jo tuttuun tapaan hinnoit-

telu perustuu kustannustehokkuuden mahdollistamaan

kilpailukykyiseen kokonaisedullisuuteen kautta koko

valikoiman.

Kodin Terrassa hyllynreunoissa olevat hinnat ovat ne, joilla

tuotteet myös myydään. Asiakasomistajat saavat lisäksi

kaikista Kodin Terran valikoimissa olevista tuotteista

Bonusta. Pienetkin remontit nostavat helposti Bonuksen

määrän korkeimpaan eli viiteen prosenttiin ostojen loppu-

summasta.

H
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Prismoista kaikki
kerralla
Prismoissa käyttötavaratarjonta on parantunut muutaman vuoden

sisällä tuntuvasti.

eskimaan Prismoissa käyttötavarakauppa kävi vuonna 2009

mukavasti .  Sekä Seppälässä että Keljossa parhaiten, jopa

kaksinumeroisilla prosenttiluvuilla, myyntiään kasvattivat

liikuntaan, urheiluun ja vapaa-aikaan keskittyvät Sport-osastot.

Prismoissa valikoimia ja esillepanoja kehitetään jatkuvasti, vaikka näkyviä

remontteja ei olisi meneillään. Pyrkimyksenä on tarjota asiakasomistajille

sujuvampi tapa ostaa vaativiakin käyttötavaroita yhden pysähdyksen

periaatteella ja nousta yhä useamman asiakasomistajaperheen ensisijaiseksi

käyttötavaroiden ostopaikaksi.

Valikoima yllättää
Muuramessa asuva Mika Salonen kertoo ostavansa kaiken mahdollisen

käyttötavaran Keljon Prismasta.

”Mitä helpommin tarvittavat tuotteet saa hankittua, sitä parempi.

Prismasta löytää yleensä kaiken tarvittavan, eikä tarvitse kulkea monessa

paikassa. Joskus valikoima kieltämättä yllättääkin positiivisesti ja kestää

hyvin vertailun erikoisliikkeisiin.”

”Olen ostanut Prismasta esimerkiksi urheilutarvikkeita, vaatteita, kenkiä ja

taloustavaraa. S-Etukortillakin on merkitystä, mutta tärkeämpää on se, että

valikoima on hyvä”, Mika Salonen arvioi.

"Etsin uutta sulkapallomailaa. Kävin keskustassa parissa urheilutarvikeliikkeessä ja tulin

sitten Prismaan. Aika yllättävää, että täällä on parempi mailavalikoima kuin

erikoisliikkeissä", Mika Salonen totesi Keljon Prismassa.

Prismalla verkkopalvelu

Vuonna 2009 avatussa Prisma.fi-verkkopalvelussa voi

tutustua Prisma-ketjun eri myymälöiden valikoimiin,

selata yksittäisiä tuotteita sekä katsoa uusimmat

kuvastot ja ilmoitukset.

Palvelussa on yli 12 000 tuotteen tiedot, pääasiassa

kodin, kodintekniikan sekä remontoinnin

tuotealueilta. Tuotemäärää päivitetään jatkuvasti ja

muutenkin palvelu on vahvassa kehitysvaiheessa.

K
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Sokos-keskus
etenee
Sokos-keskuksen rakentaminen etenee alkuperäisen suunnitelman

mukaisesti. Vuoden 2010 joulukauppaan valmistuvan uudistuksen

tavoitteena on vahvistaa Sokoksen asemaa Jyväskylän parhaana

tavaratalona.

yväskylän Sokos onnistui pitämään taantumavuoden 2009 myynnin

hyvällä tasolla, eikä rakentaminenkaan haitannut merkittävästi talossa

asiointia. Sokoksen kokonaismyynti putosi vain pari prosenttia, kun

tavaratalokauppa miinusti yleisesti jopa kymmenen prosenttia. Erityisen

ilahduttavaa oli joulukaupan onnistuminen jopa hieman edellisvuotta

paremmin.

Tuhansia neliöitä uutta tilaa
Keskimaan Sokos-keskuksen rakentamisessa saavutettiin tärkeä merkki-

paalu syyskuussa 2009, kun uutta myyntialaa saatiin valmiiksi tavaratalon

jokaiseen kerrokseen, yhteensä reilut 5 000 neliömetriä. Sokos-keskuksen

toisen vaiheen valmistuessa otettiin käyttöön myös kaikki P-Sokoksen

pysäköintipaikat.

Uusien tilojen valmistumisen jälkeen käynnistettiin vanhojen tilojen

täydellinen, kerroksittain etenevä saneeraus.

Osa keskustan kehittämisohjelmaa
Sokos on Jyväskylän ydinkeskustan maamerkki, jonka vetovoimaisuudesta

huolehtiminen on koko keskusta-alueen etu. Sokos-investointi onkin osa

keskustan kehittämisen Visio 2020 -ohjelmaa.

Sokos-keskus ja Nikolainkulma Asemakadun ja Vapaudenkadun kulmassa

yhdistävät uutta ja modernia sekä pientä ja perinteikästä toimivaksi kult-

tuurin ja kaupan kohtauspaikaksi.

Sokos-keskus myös tiivistää ja eheyttää Jyväskylän kaupallista keskustaa.

J

Sokos-keskuksen uusi sisäänkäynti Asemakadulta helpottaa asiointia tavaratalossa.

Samalla se tiivistää ja eheyttää Jyväskylän kaupallista keskustaa lähentäessään

Vapaudenkadun, Asemakadun ja kävelykadun palveluja.

”Sokoksen remontista huolimatta olen käynyt täällä ostoksilla säännöllisesti. Odotan

kuitenkin kovasti, että Sokos saadaan valmiiksi ja palataan taas tuttuun ja turvalliseen

asiointiin. Sokoksen parhaita puolia ovat laaja valikoima ja hyvä palvelu”, totesi Anne

Salonen häntä palvelleelle Johanna Valtoselle.
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Ravintolapalveluja
asiakasomistajia
varten
Taantumasta huolimatta asiakasomistajat ovat käyttäneet Keskimaan

ravintolapalveluja ahkerasti.

eskimaan ravintoloiden monipuoliseen kokonaisuuteen mahtuu

niin Rosson tapaisia valtakunnallisia brändejä kuin Gastropub Jalon

tyylisiä uniikkeja palveluja. Tarjolla on trendikästä ja perinteisempää

ravintolakulttuuria: ruokaa, juomaa, herkuttelua, nopeaa syömistä, kahvit-

telua, pubitunnelmaa, iltaelämää, viihtymistä, seurustelua, ilonpitoa ja

tunnelmointia.

Palvelut ovat sijoittuneet sinne, missä asiakasomistajat luontevasti

muutenkin liikkuvat. Prisman ja Sokoksen lisäksi monipuolisimpia, useita

ravintolakonsepteja niputtavia kokonaisuuksia löytyy Sokos Hotellien

yhteydestä.

Bonusmyynnin osuus kasvussa
Ravintolapalvelut ovat tärkeä osa asiakasomistajille tarjottavien palvelujen

kokonaisuutta. Lähes kaksi kolmasosaa asiakasomistajista käyttää

ravintolapalveluja vähintään muutaman kerran vuodessa. Erityisesti

nuorille ravintoloiden monipuoliset palvelut ja S-Etukortilla heti saatavat

edut ovat usein tärkein syy liittyä Keskimaan asiakasomistajaksi.

Keskimaan matkailu- ja ravitsemistoimialalla asiakasomistajien ostoista

kertyvän bonusmyynnin osuus kaikesta myynnistä on kasvanut vuosi

vuodelta.  Vuonna 2009 koko matkailu- ja  ravitsemistoimialan

bonusmyynti oli yli puolet kokonaismyynnistä suosikkiravintoloiden

yltäessä jopa lähelle 90 prosentin osuutta.

Bonusmyynnissä on mukana vain S-Etukorteilla kirjatut yksityisostot, joten

esimerkiksi hotellien yritysmyynti jää automaattisesti luvun ulkopuolelle.

Parempaa asiakaspalvelua
Keskimaa tarjoaa asiakasomistajilleen erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin

ravintolapalveluja keskihintaisessa markkinassa. Vaihtoehtojen runsaudesta

huolimatta ravintoloilla on myös yhdistäviä tekijöitä: palvelut on suun-

nattu omalla rahalla maksaville asiakasomistajille.

Tyylistä, tunnelmasta ja tuotteistuksesta riippumatta oleellista on myös

asiakaspalvelun laadun ja asiakkaan kohtaamisen merkityksen korosta-

Keskimaan ravintoloiden keittiöissä tehdään ruokaa laajalla skaalalla. Tässä valmistuu Alexandrassa järjestetyn Paistinkääntäjien veljeskunnan

Jyväskylän voutikunnan Rôtisseurs-illallisten alkuruoat.

K

Äänekoskelle avattiin kesäkuussa S-marketin etutiloihin Presso-kahvila.
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minen palvelutilanteissa. Asiakasomistajat tietävät saavansa rahoilleen

vastinetta turvallisesti, luotettavasti ja tasalaatuisesti riippumatta siitä,

missä Keskimaan ravintolassa asioivat.

Erityisen ilahduttavaa onkin ravintoloiden asiakastyytyväisyyden

parantuminen. Esimerkiksi Kirkkopuiston Rosso nousi vuonna 2009

asiakastyytyväisyystutkimuksessa palvelun osa-alueilla koko ketjun

kärkeen. Samassa tutkimuksessa ketjun kovimpaan kehitykseen ylsi Jämsän

Rosso.

Asiakasomistajuus kantaa
Laaja, pääosin erilaisista ketjuliikeideoista koostuva ravintolatarjonta ja

keskittyminen asiakasomistajien tarpeiden tyydyttämiseen näyttää

kantavan Keskimaan matkailu- ja ravitsemiskauppaa myös taloudellisesti

epävarmoina aikoina: liiketoiminta-alueen myynti vuonna 2009 kasvoi 2,2

prosenttia, kun yleisesti toimialan myynti kehittyi negatiiviseen suuntaan

jopa useita prosentteja. Parhaimmin haastavasta vuodesta selviytyivät

ruokaravintolat, muun muassa  Rossot, Amarillo ja Torero, joissa tehtiin

myös kesällä myyntiennätyksiä.

Uusia ja palautuvia palveluja
Matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialalla vuoden 2009 uusinvestoinnit

kohdistuivat keskeisiin kasvusektoreihin: nopean syömisen tarjonnan

lisäämiseen sekä kahvilamarkkinaan.

Vuoden yksi merkittävä uudistus oli nopean syömisen palveluja moni-

puolistavan Buffan avaaminen Seppälän Prisman yhteyteen marraskuussa.

Kesällä Äänekoskelle avattiin uuden S-marketin etutiloihin myös Presso-

kahvilaketjun "kevytversio" ja pilottiyksikkö. Äänekoskella tehdään valta-

kunnallista kehitystyötä ja haetaan toimivaa konseptia S-marketien yh-

teyteen sopivalle pienelle, mutta monipuoliselle uuden ajan kahvilalle,

jonka tuotteistuksessa huomioidaan paikalliset tarpeet sekä take away

-syömisen jatkuva kasvu.

Asiakasomistajien ravintolapalveluja monipuolisti lisäksi Freetimen uusi

tuleminen maaliskuussa Jyväskylän viihderavintolatarjontaan. Sokos-

tavaratalon laajentumisen tieltä ovensa pari vuotta sitten sulkeneelle

yöravintolalle löytyi uudet tilat Feverin paikalta. Reilut 20 vuotta sitten

ensimmäisen kerran avatun rock-ravintolan asiakkaiden lukuisien toiveiden

ansiosta Freetimen tarina jatkuu nyt uudella paikalla.

Kirkkopuiston Rosso on yksi Suomen vanhimmista ketjun ravintoloista.

Asiakastyytyväisyyden näkökulmasta se yltää valtakunnan parhaimmistoon.

Tatun ja Tanyan kanssa Buffaan poikenneet joutsalaiset Tiina Kupiainen ja Tony

Kankainen kiittelivät uutta palvelua.

"Hyvää, lapsillekin maistuvaa ruokaa, paljon vaihtoehtoja ja runsas salaattipöytä.

Jyväskylässä käydessä ei tarvitse välttämättä mennä keskustaan ollenkaan, kun Prisman

yhteydessä on nyt hyvä ruokapaikkakin S-Etukortin käyttäjille. Varmasti tullaan

toistekin", pariskunta totesi.

Buffa ylitti odotukset
Keskimaan ravintolapalvelujen tarjonta monipuolistui entisestään

vuoden 2009 lopulla, kun Seppälän Prisman ravintolamaailmaan

Presson ja Hesburgerin rinnalle avattiin Jyväskylän ensimmäinen

Buffa.

"Nopean syömisen tarpeet ovat jatkuvassa kasvussa, ja samalla

noutopöydän suosio kasvaa. Buffassa nämä kaksi asiaa yhdistyvät.

Buffa on uusi, vahva ja valmis, aikaan sopiva ravintolakonsepti",

ryhmäpäällikkö Mikko Parviainen toteaa.

Buffa tarjoaa päivisin kotiruokalounasta pizzoilla täydennettynä.

Iltaisin ja sunnuntaisin katetaan buffetpöytä, joka sisältää pizza-

vaihtoehtojen lisäksi lihapullia, broileria, hotdogeja, kermaperunoita

sekä runsaan salaattipöydän.

Suurella suosiollaan yllättänyt Buffa toimii "syö niin paljon kuin

jaksat" -periaatteella. Kaikki ruoat ja juomat kuuluvat kiinteään

hintaan valituista ruokalajeista ja määrästä riippumatta.

"Buffan asiakkaat arvostavat sitä, että aterian saa heti, vaihtoehtoja

on runsaasti, hinta on edullinen, mutta laadusta ei tarvitse tinkiä.

Buffa on juuri oikeassa paikassa oikeaan aikaan", Mikko Parviainen

toteaa.

Majoituskaupassa tasainen vuosi

Keskimaan hotelleillekin vuosi 2009 oli aikaan nähden

hyvä. Varsin haasteellisesta vuodesta selvittiin

kunnialla niin taloudellisesti, toiminnallisesti kuin

asiakaspalvelunkin näkökulmasta.

Sokos Hotel Alexandran ja Sokos Hotel Jyväshovin

käyttöasteissa ei tapahtunut samanlaista romah-

dusta kuin pääkaupunkiseudulla ja muutamissa

muissa kaupungeissa.

Jyväskylän Paviljongin vilkas vuosi toi osaltaan hyvää

pohjaa Sokos Hotellien majoituskauppaan.

Kesäkaudella käyttöasteita piti yllä asiakasomistajien

vapaa-ajan matkustus, joka pysyi hyvien viime vuosien

tasolla.
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Tuttu ja luotettava ABC
ABC Palokka avattiin tammikuussa 2009.

Keskimaan ABC-liikennemyymälöiden vahvuuksia ovat tuttuus,

luotettavuus ja läheisyys. Vuonna 2009 liikennemyymälöissä keski-

tyttiin asiakaspalvelun parantamiseen.

eskimaan ABC-liikennemyymälöissä elokuussa 2009 toteutetussa

ketjun asiakastyytyväisyystutkimuksessa nousi selkeästi esiin ABC:n

vahvuudet. Asiakkaat kertoivat useimmiten suosittelevansa ABC:tä

muille aukioloaikojen, sijainnin, asioinnin helppouden, monipuolisuuden

sekä hyvän ruoan takia.

Palveluja käyttävistä asiakkaista useimmat ovat valmiita suosittelemaan

arvioimansa liikennemyymälän palveluja toisille. ABC koetaan tutuksi,

turvalliseksi ja luotettavaksi palveluksi.

Miljoonia asiakkaita
Liikennemyymälät toimivat haasteellisessa ympäristössä. Asiakasmäärien

vaihtelut ovat erittäin suuria vuodenajoista ja jopa viikonpäivistä riippuen.

Isoimmat asiakasmäärät osuvat juhlapyhiin ja lomakausiin, jolloin

suomalaiset ovat tien päällä vapaa-ajallaan. Kotimaan matkailun

merkityksen on ennakoitu kasvavan tulevina vuosina, joten ABC-

liikennemyymälöiden merkitys vapaa-ajan matkan takaajina ja onnis-

tuneen tauon mahdollistajina kasvaa edelleen.

Keskimaan liikennemyymälöissä palveltiin vuoden 2009 aikana yli 6,8

miljoonaa asiakasta. Määrä on edellisvuotta jonkin verran pienempi, sillä

Keski-Suomen keskeisillä liikenneväylillä talouden taantuma vähensi

erityisesti vapaa-ajan matkustamista.

Sen sijaan Keskimaan omat asiakasomistajat käyttivät edelleen palveluja

ahkerasti, tosin taantuma vaikutti myös heidän kulutustottumuksiinsa.

ABC-ravintolakaupassa muutos näkyi muun muassa edullisen nouto-

pöydän suosion vankistumisena.

Parempaa palvelua
Asiakasmäärien vähentymisen ja kulutuskäyttäytymisen muutosten myötä

vuosia jatkunut ABC-liikennemyymälöiden voimakas myynnin kasvu

tasaantui vuoden 2009 aikana.

Henkilöstön voimavarat voitiinkin kohdistaa kasvun hallitsemisen sijasta

hyvästä palvelusta  ja viihtyisästä asiointiympäristöstä huolehtimiseen.

Koko henkilöstölle suunnatun Hyvästä parhaaksi -asiakaslaatu-

valmennuksen jälkeen Keskimaan kaikissa ABC-liikennemyymälöissä oli

havaittavissa parannusta sekä asiakkaista että asiakaspalveluympäristöstä

huolehtimisessa.

ABC-ketjun konseptin toteutumista mittaavassa valtakunnallisessa secret

visitor -tutkimuksessa Keskimaa nousi isojen osuuskauppojen joukosta

selvästi parhaaksi.

Työkierrosta hyviä kokemuksia
Liikennemyymälöiden asiakaspalvelun parantuminen selittyy myös

henkilöstön moniosaamisen kehittymisellä. ABC-työntekijöitä on

kannustettu ja aktivoitu työkiertoon sekä toimipaikan että toimialan

sisällä. Erityisen hyviä tuloksia työtehtävien ennakkoluulottomasta

kierrättämisestä on saatu Keskimaan uusimmassa ABC-liikenne-

myymälässä Palokassa.

Henkilöstö saa työkierron mukanaan tuomista vaihtelevista työtehtävistä

lisämotivaatiota ja jaksamista arjen työskentelyyn. Liikkuminen eri

työpisteiden välillä auttaa myös yllättävien ja nopeasti muuttuvien

tilanteiden hallinnassa. Asiakkaille se näkyy sujuvampana, joustavampana

ja nopeampana palveluna.

K
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Palokassa kaupunki-ABC

Keskimaa avasi uusimman ABC-liikennemyymälänsä Palokkaan

tammikuussa 2009. Palvelulla vastattiin asiakasomistajilta tulleisiin

runsaisiin toiveisiin koskien liikennemyymäläpalvelujen kehittämistä

Jyväskylän pohjoispuolelle.

Palokan ABC on samaa kokoluokkaa kuin ABC Vaajakoski, sijoittuen

kuitenkin selkeästi kaupunkirakenteen sisään. ABC Restaurantin ja ABC

Marketin palveluissa ja tuotteistuksessa on otettu huomioon lähialueen

asukkaiden ja ohikulkuliikenteen tarpeet.

ABC Palokka toimii myös Jyväskylän pohjoispuolen porttina nelostien

kulkijoille. Liikennemyymälässä on Jyväskylän seudun matkailun kanssa

yhteistyössä toteutettu kaupunki-info. Ulkopaikkakuntalaisille siltojen ja

valon Jyväskylä esittäytyy ABC:llä myös sisustuksessa näyttävinä, valaistuina

tauluina.

ABC Palokka on Keskimaan kuudes ABC-liikennemyymälä. Keski-Suomen

ensimmäinen ABC avattiin Keljonkankaalle vuoden 2000 huhtikuussa.

Vaajakoskella avajaisia vietettiin huhtikuussa 2003, Viitasaarella vuoden

2004 viimeisenä päivänä, Keuruulla maaliskuussa 2006 ja Hirvaskankaalla

äitienpäivänä 2007.

Vuonna 2009 valtakunnallinen ABC-ketju vietti 10-vuotisjuhlavuottaan.

Kannonkoskelainen Katri Kylen kertoo tankkaavansa auton yleensä aina ABC:llä,

yleisimmin Viitasaarella, ja silloin tällöin myös Hirvaskankaalla tai Palokassa. Muualla

Suomessakin ABC on aina se paikka, jossa tankki täytetään.

Perheessä on kaksi autoa ja ajokilometrejä kertyy paljon.

”Polttoaineen hintoja en edes seuraa, koska luotan siihen, että Keskimaalla on

kilpailukykyiset hinnat. Tankkaaminen on välttämätöntä, joten on hyvä, että

litrahinnoista saa osan takaisin Bonuksena. Asiakasomistajuudesta on oikeasti hyötyä”,

Katri Kylen arvioi.

S-Etukortin arvo

kasvaa tankkaus-

pisteellä

Polttonestepalvelut ovat yksi asiakasomistajuuden

kulmakivistä. Kyse on asiakasomistajien peruspalvelusta, joka on monille

S-Etukortin omistajille yhtä tärkeä palvelu kuin ruokakauppa. Auton

tankkaaminen ABC-polttoaineella nostaa kuukauden bonusprosenttia

ylöspäin ja kasvattaa S-Tilille maksettavan Bonuksen määrää. Poltto-

nestekaupan avulla moni asiakasomistaja nostaakin kuukausittaisen

bonusprosenttinsa hyötyen näin myös muista ostoista enemmän.

Polttoaineostoille vielä lisäetua tuottaa maksutapaetu, jonka saa

S-Etukortilla tankatessa.

Keskimaalla oli toimialueellaan vuoden 2009 lopussa yhteensä 23

tankkauspistettä.

Keskimaan ABC-automaateista ja -liikenneasemilta myytyjen poltto-

ainelitrojen määrä kasvoi. Euromääräinen myynti kuitenkin väheni 8,2

prosenttia, syynä muun muassa öljyn maailmanmarkkinahintojen

alenemisesta seurannut voimakas polttonesteiden hintojen lasku

edelliseen vuoteen verrattuna. Polttonesteiden maltillisen hinta-

kehityksen uskotaan myös kuluvana vuonna madaltavan liikkumisen

kynnystä ja loiventavan taantuman vaikutuksia.

Monipuolistuvia autonpesupalveluja

Vuosi 2009 toi tullessaan asiakasomistajille entistä laajemmat auton-

pesupalvelut. Seppälän Prisman lisäksi auton saa puhtaaksi helposti ja

nopeasti Palokassa ABC:llä ja Äänekoskella S-marketin piha-alueella ABC

CarWashissa.

Uudet ABC CarWashit ovat täysin automatisoituja ja ne toimivat vuoro-

kauden ympäri, tarjoten auton puhtaanapitoon huomattavasti kotipihassa

pesemistä ekologisemman vaihtoehdon. Autonpesussa käytettävät

pesuaineet ovat mahdollisimman vähän ympäristöä rasittavia ja pesuvedet

käsitellään asianmukaisesti.

”Autonpesumahdollisuutta on kysytty meiltä paljon. Nykypäivän kiireiset

ihmiset haluavat pestä autonsa mahdollisimman nopeasti ja turvallisesti, ja

mielellään tietysti mahdollisimman vähän ympäristöä rasittaen. Näihin

tarpeisiin olemme vastanneet ABC CarWashilla”, toimialajohtaja Heikki

Tervanen perustelee.

Äänekosken ABC CarWash otettiin käyttöön kesäkuussa 2009 samaan aikaan uuden

S-marketin ja ABC-automaattiaseman kanssa.
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Hyvät palvelut, edulliset hinnat ja Bonus

Asiakasomistajien mielestä osuuskaupassa parasta ovat hyvät palvelut,

edulliset hinnat sekä Bonus.

siakasomistajuus on Keskimaan kaiken toiminnan lähtökohta ja

päämäärä. Palvelujen ja etujen tuottamisessa kaikkea toimintaa

ohjaa se, että osuuskauppa on olemassa asiakasomistajia varten,

auttamassa heitä taloudenpidossa ja rakentamassa heille mahdollisimman

kattavaa ja edullista palvelukokonaisuutta.

Keskimaan toiminta on onnistunutta, kun siitä koituu aitoa hyötyä asiakas-

omistajille. Heidän pitää kokea palvelujen käyttö järkeväksi ja kannat-

tavaksi, mutta myös helpoksi ja mukavaksi.

Satavuotiseen perinteeseen pohjautuva asiakasomistajuus on paljon

enemmän kuin kaupan tavaonmainen kanta-asiakasjärjestelmä. Asiakas-

omistajuus on kokonaisvaltainen näkökulma liiketoiminnan harjoittamisen

periaatteisiin ja tarkoitukseen.

90 % hyvä arvosana
Kaikkein tärkeimpiä asioita asiakasomistajille ovat laadukkaat ja moni-

puoliset, jatkuvasti kehittyvät palvelut ja edulliset hinnat. Tutkimusten

mukaan S-Etukortin käyttäjät ovat tyytyväisiä asiakasomistajille suun-

nattuihin palveluihin. Yhdeksän kymmenestä asiakasomistajasta antaa

S-Etukortille ja sen mukanaan tuomalle palvelu- ja etukokonaisuudelle

vähintään arvosanan hyvä.

Hyvien palvelujen lisäksi asiakasomistajat arvostavat osuuskaupan

palvelujen käytöstä kertyviä rahana maksettavia etuja, eli Bonusta, maksu-

tapaetua, ylijäämänpalautusta sekä osuusmaksun korkoa.

Asiakasomistajien määrä edelleen kasvussa
Keskimaan jäsenten eli asiakasomistajien määrä on kasvanut kymmenessä

vuodessa lähes kaksinkertaiseksi, 4 000 - 5 000 henkilön vuosivauhdilla.

Vuoden 2009 lopussa Keskimaan toimialueen (Kangasniemellä vahvistettu

Keski-Suomen maakunta Kinnulaa lukuunottamatta) kaikista koti-

talouksista 75 prosentia oli liittynyt Keskimaan asiakasomistajiksi. Vuoden

aikana uusia asiakasomistajia saatiin 7 345.

Asiakasomistajaksi liittyminen onnistuu missä tahansa Keskimaan toimi-

paikassa sekä internetissä. Keskimaan täysivaltaisen henkilöjäsenyyden

edellytys on 100 euron osuusmaksun suorittaminen. Sen voi maksaa

kerralla kokonaan tai maksaa liittymisvaiheessa 20 euroa ja kerätä

Bonuksilla kahden vuoden ajan puuttuvaa osuusmaksua, kunnes se tulee

täyteen.

Osuusmaksu täyteen parissa kuukaudessa
Äänekoskelaisilta Mikko Aholta ja Katariina Koivulta osuusmaksun täyteen

maksaminen onnistui parissa, kolmessa kuukaudessa. Mikko liittyi

asiakasomistajaksi viime elokuussa Äänekosken uuden S-marketin

houkuttelemana. Uusi kauppa on vain kivenheiton päässä pariskunnan

kodista.

"Osuusmaksu tuli yllättävänkin nopeasti täyteen. Jo paljon ennen joulua

meille alkoi kertyä S-Tilille rahaa. Bonuksia tulee lähinnä S-marketista sekä

ABC:ltä. Jonkin verran olemme käyttäneet myös Sokoksen, Prisman ja

S-ryhmän ravintoloiden palveluja", Keskimaan 100 000. asiakasomistaja

Mikko Aho kertoo.

A

Äänekosken S-marketin eduksi Mikko Aho ja Katariina Koivu arvioivat sijainnin sekä hyvät valikoimat.

"Ei ole tullut vastaan mitään puutteita tai moittimista. Olemme ostaneet S-marketista ruoan lisäksi myös kaikenlaista käyttötavaraa, esimerkiksi astioita", Katariina toteaa.

Keskimaasta asiakasomistajat hyötyvät etuina

poikkeuksellisen paljon. Osuustoiminta-lehden (04/2009)

tekemässä vertailussa Keskimaa nousi jo toisena

peräkkäisenä vuonna osuustoiminnallisten yritysten

parhaaksi jäsentensä palkitsijaksi.



Asiakasomistaja

Asiakasomistajajärjestelmään kuuluva osuuskaupan henkilöjäsen.

Keskimaalla oli asiakasomistajia vuoden 2009 lopussa yhteensä 103 418,

joista vuoden aikana liittyneitä oli 7 345.

Asiakasomistajatalous

Asiakasomistaja sekä hänen talouteensa kuuluvat muut henkilöt, jotka

kerryttävät yhteistä Bonusta.

Asiakasomistajaedut

Asiakasomistajuuden mukanaan tuomat edut, kuten Bonus, tuote- ja

palveluedut, asiakasomistajaposti, osuusmaksun korko ja ylijäämän-

palautus.

Asiakasomistajaposti

Kotiin kerran kuussa lähetettävä tietopaketti, sisältää mm. bonus-

laskelman, Keskimaan BonusUutiset ja Yhteishyvä-lehden.

Bonus

S-ryhmästä ja sen yhteistyökumppaneilta tehdyistä hankinnoista

maksettava ostohyvitys. Bonus kasvaa sitä mukaa, kuinka paljon ostoja

kuukaudessa kertyy, parhaimmillaan 5 %. Vuoden 2009 aikana

Keskimaan maksaman Bonuksen määrä kasvoi 3,5 prosenttia.

Bonustoimipaikat

Bonusta kerryttäviä ketjuja ovat mm. Prisma, S-market, Sale, Sokos,

Kodin Terra, ABC, Sokos Hotel, Radisson Blu, Holiday Club, Rosso,

Amarillo, Fransmanni, Torero, Night, Coffee House, Presso, Agrimarket

ja S-Rautamarket. Lisäksi S-ryhmällä on useita autoliikkeitä.

Bonustoimipaikkoja on yli kaksi tuhatta. Lisäksi Bonusta saa S-Matkat.fi

ja poimuri.fi

Etujen maksutili

Rahana maksettavat edut, kuten Bonus tulee kerran kuukaudessa

asiakasomistajan S-Pankissa olevalle etujen maksutilille eli S-Tilille.

Maksutapaetu

Asiakasomistaja saa 0,5 % edun ostoista, jotka on maksettu S-Etukortilla

S-ryhmän omissa toimipaikoissa. Kun S-Etukortissa on vähintään S-Tili-

eli debit-ominaisuus, voi korttia käyttää maksamiseen.

Osuusmaksu

Jäsenyyden eli asiakasomistajuuden edellytys on osuusmaksun suoritta-

minen. Keskimaan 100 euron osuusmaksu palautetaan jäsenen erotessa

osuuskaupasta.

Osuusmaksun korko

Keskimaa on monen vuoden ajan maksanut asiakasomistajilleen 10 %

korkoa osuusmaksulle.

S-Etukortti

Keskimaan asiakasomistajuuden tunnus. S-Etukortti käteisellä saa

Bonusta sekä tuote- ja palveluedut. Halutessaan S-Etukorttiin voi liittää

myös S-Pankin tarjoamia maksuominaisuuksia.

Vip-kohtelu

Asiakasomistajat saavat kymmenistä erilaisista tapahtumista vuoden

aikana S-Etukortilla etuja, mm. kulttuuri- ja urheilutapahtumien pääsy-

lipuista ja osallistumismaksuista alennuksia.

Asiakasomistajat saavat myös Sokos-keskuksen P-Sokoksesta

ensimmäisen 50 minuutin pysäköinnin ilmaiseksi.

www.keskimaa.fi

Keskimaan verkkosivut, joilta löytyy ajankohtaista tietoa eduista  ja palveluista

sekä maanlaajuisesti että alueellisesti.

Yhteistyökumppanit

Keskimaalla on useita bonusyhteistyökumppaneita, joiden tuotteista ja

palveluista asiakasomistajat saavat etuja. Bonusta sekä ostoetuja asiakas-

omistajille tarjoavat Silmäasema, IF, Elisa, Area, Hertz, Himos Hiihtokeskus,

Oral Hammassairaala, Jyväskylän Energia ja Suur-Savon Sähkö.

Ylijäämänpalautus

Keskimaa maksaa hyvästä tuloksestaan ylijäämänpalautusta asiakas-

omistajilleen. Se maksetaan vuoden aikana Keskimaan omissa toimipaikoissa

tehdyistä bonusostoista.
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Asiakasomistajan omat termit

Jyväskyläläinen Ainoliina Höyhtyä on yksi Keskimaan uusista, vuoden 2009 aikana

liittyneistä asiakasomistajista.
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Yli 20 000 Keskimaan asiakasomistajaa päivitti vuoden 2009 aikana

S-Etukorttinsa uudeksi Visa-ominaisuudella varustetuksi sirukortiksi.

Sokoksen infopisteen palvelupäällikkö Una Hirvilammi, miksi vanha

S-Etukortti kannattaa päivittää?

Siru tuo korttiin käyttömukavuutta ja turvallisuutta. Sirullisella S-Etukortilla

maksettaessa pitää aina tietää salainen tunnusluku tai näyttää henkilö-

paperit riippumatta summan suuruudesta.

Sirulliset Visa Credit/Debit- ja Visa Debit -kortit käyvät maksuvälineenä

ympäri maailmaa ja toimivat niin Otto- kuin Visa-automaateilla.

Miksi uuteen korttiin tulee sana Visa?

S-Pankin ja Visa Europen yhteistyön ansiosta S-Etukortti Visa on kansain-

välinen maksuominaisuuskortti. Visa ei siis tarkoita kortissa automaattisesti

luotto-ominaisuutta, mutta sen voi saada liitettyä korttiin niin halutessaan.

Luoton myöntää S-Pankki, eikä mikään ulkopuolinen luottolaitos.

S-Etukortti Visa on Euroopan Unionin standardien mukainen maksukortti.

Suomen liittyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan merkit-

see sitä, että kaikki suomalaiset pankkikortit korvautuvat kansainvälisillä

korteilla.

Mitä kortissa tarkoittaa debit ja credit?

Debit tarkoittaa pankkipuolta, eli silloin ostot ohjautuvat suoraan

asiakkaan S-Tililtä. Credit tarkoittaa luottopuolta, korotonta maksuaikaa.

S-Etukortti voi olla pelkästään Bonusten keräilykortti tai siihen voi liittää

Visa Credit/Debitin tai pelkästään Visa Debitin.

Miten ja missä voin maksaa ostoksia S-Etukortilla?

Visa Credit/Debit tai Visa Debit -ominaisuudella varustetulla S-Etukortilla

voi Visa-kumppanuuden myötä maksaa kaikkialla Suomessa ja ulkomailla,

kunhan toimipaikka on päivittänyt maksujärjestelmänsä. Vanhanmallinen

S-Etukortti käy maksamiseen vain S-ryhmän sisällä.

S-ryhmän toimipaikoissa S-Etukorttia kannattaa käyttää maksamiseen, sillä

siitä kertyy ostojen loppusummasta 0,5 % maksutapaetua.

Mistä tiedän S-Etukorttini pin-koodin, jota tarvitsen esimerkiksi

automaatilta tankatessani sekä kassojen sirukorttilukijaa käyttäessäni?

Visa Credit/Debit tai Visa Debit -kortin tunnusluku on tullut postissa kotiin

jo ennen itse korttia. Jos tunnus on kuitenkin hukassa, saa sen tilattua

meidän asiakaspalvelupisteistämme.

Milloin sirukorttilukijat tulevat Keskimaan toimipaikkoihin?

Useisiin toimipaikkoihimme sirukorttilukijat saatiin jo viime vuoden

aikana. Tänä vuonna niiden määrä lisääntyy edelleen. Pin-koodi kannattaa

siis painaa mieleen.

Miksi asiakasomistajan pitää olla S-Pankin asiakas?

S-Tili avataan Bonusten maksamista varten. S-Tili on maksuton asiakas-

omistajille ja asiakas voi ottaa tilinsä heti käyttöön, vaikka Bonukset

menisivätkin alkuun jäsenyyden täyteen maksamiseen.

Ovatko S-Pankin palvelut ilmaisia?

Peruspalvelut ovat ilmaisia asiakasomistajille. Niitä ovat mm. tilin käyttö,

maksukortit sekä verkkopankki.

S-Pankin Visa Credit/Debit ja Visa Debit -kortit ovat asiakasomistajille

ilmaisia, eli niissä ei ole kuukausi- tai vuosimaksuja.

Palvelumaksuja menee esimerkiksi silloin, kun korttia, tunnuslukua tai

luottorajaa muutetaan. Myös unohtuneen pin-koodin tilaus on maksul-

linen.

Mistä saan lisätietoja S-Pankin palveluista?

Kaikista S-ryhmän toimipaikoista, erityisesti asiakaspalvelupisteistä

Sokoksista ja Prismoista. Myös S-Pankin omat nettisivut ovat hyvin selkeät

ja esillä ovat kaikki meidän palvelut tilivaihtoehdoista kortteihin. S-Pankin

puhelinpalvelu numerossa 010 765 800 palvelee arkisin kello 8-20.

”S-Pankin peruspalvelut, kuten verkkopankki sekä S-Etukortti Visa erilaisilla maksuominai-

suuksilla ovat asiakasomistajille ilmaisia”, palvelupäällikkö Una Hirvilammi muistuttaa.

Sirulla S-Etukorttiin turvallisuutta ja

käyttömukavuutta
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Palveluja ympäri maata
Keskimaa on osa valtakunnallista, osuuskauppojen sekä niiden

omistaman Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK:n muodos-

tamaa S-ryhmää.

S-ryhmään kuuluu Keskimaa mukaan lukien 22 alueosuuskauppaa,

joilla oli vuoden vaihteessa yhteensä 1,9 miljoonaa asiakasomistajaa.

Vuoden 2009 aikana uusia asiakasomistajia osuuskauppoihin liittyi

yli sata tuhatta. Bonuksia asiakasomistajille maksettiin yhteensä 316,4

miljoonaa euroa. Asiakasomistajat saavat kaikista palveluista Bonusta

oman osuuskauppansa bonustaulukon mukaisesti riippumatta siitä,

minkä osuuskaupan tai ketjun toimipaikassa asioivat, yhteensä yli

kahdesta tuhannesta S-ryhmän omasta toimipaikasta.

S-Pankin kotimaisuutta arvostetaan

Keskimaa maksaa vuodelta 2009

Bonusta 21,5 milj. €

Maksutapaetua 0,3 milj. €

Ylijäämänpalautusta 6,9 milj. €

(maksetaan 25.5.2010)

Osuusmaksun korkoa 0,9 milj. €

(maksetaan 25.6.2010)

Keskimäärin jokainen asiakasomistaja saa rahana
maksettavia etuja 297 euroa!

S-Pankissa arvostetaan erityisesti kotimaisuutta, maksuttomia perus-

palveluja sekä asioinnin palkitsevuutta.

uoden 2009 loppuun mennessä, reilun kahden toimintavuoden

aikana yksityishenkilöt tallettivat S-Pankkiin lähes 2,5 miljardia

euroa. Kauppapankin avautumisesta lähtien talletukset ovat

kasvaneet kuukausittain keskimäärin noin 40 miljoonalla eurolla.

Vuodenvaihteessa S-Pankil la  ol i  lähes 2,2 mil joonaa asiakasta.

Kotimaisuutta kuvaavan Avainlippu-tunnuksen saanut S-Pankki tarjoaa

säästämiseen, maksamiseen sekä hankintojen rahoittamiseen liittyviä

palveluja, jotka on suunnattu erityisesti osuuskauppojen asiakasomistajille.

S-Pankin omistuspohja laajentui vuoden 2009 heinäkuussa, kun S-ryhmän

osuuskaupat, Keskimaa mukaan lukien, tulivat pankin omistajiksi

50 prosentin osuudella. SOK:n hallintaan jäi osakekannasta toiset

50 prosenttia .

Marianna Tiensuu liittyi asiakasomistajaksi viime vuoden lopulla Savelan S-marketissa. ”S-Pankin kortit ja verkkopankki kiinnostavat. S-Etukortin

pankkiominaisuus ja mahdollisuus käteisen nostamiseen kaupan kassalta ovat hyviä palveluja”, hän toteaa bonusneuvoja Pirjo Nyppyselle.

V

Asiakasomistajan omat lomat
S-ryhmän valtakunnallisiin palveluihin kuuluu keväällä 2009

avattu Suomen kattavin matkailupalvelu verkossa. S-Matkat.fi

on verkkopalvelu, jonka kautta asiakasomistajat voivat hankkia

kaikki lomamatkat kaukomatkailusta lähialueen risteilyihin ja

Euroopan kaupunkilomista kotimaan hotelliöihin. Palvelun

tuottavat Suomen suurimmat matkailutoimijat, S-ryhmä sekä

Aurinkomatkat ja Area.

Palvelun lähtökohtana on ollut asiakasomistajien matkustami-

seen liittyvät tarpeet. S-Matkat.fi –portaalin kaikista matkoista

kertyy Bonusta.
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Asiakasomistajalle edullisimman ostoskorin takaaminen merkitsee sitä,

että palvelujen tuottamisesta syntyvät kustannukset on pidettävä

tiukasti kurissa. Energia on yksi hyvin keskeinen säästökohde.

mpäristöasiat ovat nousseet vuosi vuodelta tärkeämmäksi yritysten

toiminnan arviointiperusteeksi. Kuvaavaa on, että lähes kolme

neljästä suomalaisesta pitää ilmastonmuutosta suurimpana

globaalina uhkana. Asiakasomistajien odotuksia vastuullisesta toiminnasta

selvittäneen tutkimuksen mukaan jätemäärän vähentämistä, sähkön

säästämistä, uusiutuvan energian suosimista ja uusien ympäristöä

säästävien toimintatapojen aktiivista kehittämistä pidetään osuuskaupan

tärkeimpinä ympäristötekoina. Keskimaassa juuri näihän asioihin on

panostettu jo useiden vuosien ajan.

Yhdellä prosentilla iso säästö
Keskimaa on sitoutunut kaupan alan valtakunnalliseen energiansäästö-

sopimukseen. Pyrkimyksenä on vähentää energiankulutusta vuoden 2005

lähtötasoon verrattuna yhdeksän prosenttia vuoteen 2016 mennessä.

Vuonna 2009 Keskimaan sähkönkulutus oli kaiken kaikkiaan 62,7 giga-

wattituntia, joka maksoi S-ryhmän edullisimmalla sähköenergian hin-

nalla siirrettynä 5,3 miljoonaa euroa. Tästä kulutusmäärästä jo yhden

prosentin vähentäminen merkitsee kymmenien tuhansien eurojen vuosi-

säästöä.

”Yhdeksän prosentin tinkimistavoite on haasteellinen. Energiaa paljon

kuluttavat kylmälaitteet kaupoissa lisääntyvät koko ajan, joten niiden

valinta ja ominaisuudet vaikuttavat eniten. Onnistuminen edellyttää lisäksi

tietysti muitakin aktiivisia säästötoimia, joihin tarvitaan koko henkilöstön

panostusta”, huoltopäällikkö Markku Ruohonen toteaa.

Lupaavia tuloksia
Keskimaan kaikille toimipaikoille on jaettu ohjeistus käytännön tekemisistä,

jotka vaativat vähän vaivaa, mutta säästävät vuositasolla tuntuvan sum-

man. Esimerkiksi kylmähuoneiden ovien huolellinen sulkeminen ja ilma-

vaipallisten kylmäaltaiden oikeaoppinen täyttäminen ovat asioita, jotka

vaativat koko henkilöstön panostusta energiatalkoisiin.

”Seuraamme energiankulutuksia toimipaikkatasolla todella tarkasti ja

vertailemme niitä keskenään. Vuoden 2009 aikana saatiin monissa

kaupoissamme, ravintoloissamme ja liikennemyymälöissämme hyviä

tuloksia aikaan. Esimerkiksi Keljon Prismassa, Kangasniemen S-marketissa

ja Keljonkankaan ABC:llä saavutettiin energiakuluissa jopa useiden

prosenttien pudotuksia”.

Keskitettyä ohjausta ja valvontaa
Kulutuksen seurantaa helpottaa kiinteistöjen keskitetty ilmastoinnin,

lämmityksen ja valaistuksen ohjaus. Keskitetyssä valvonnassa on 60 toimi-

paikkaa ja 20 000 rakennusautomaation mittauspistettä. Mittauspistei-

den lukumäärä vaihtelee toimipaikan kokoluokasta ja järjestelmän moni-

mutkaisuudesta riippuen. Esimerkiksi Viitasaarella S-marketissa mittaus-

pisteitä on 296 ja ABC:llä 448. Ero johtuu liikennemyymälän uusiutuvan

energian ratkaisuista, muun muassa järvilämmön hyödyntämisestä, joka

vaatii paljon lisätekniikkaa.

Valvomossa voidaan seurata ja ohjata esimerkiksi kaikkien kaupan yksi-

köiden myymäläilman hiilidioksidipitoisuuksia, tulo- ja poistoilmojen

lämpötiloja ja valaistuksen määrää. Myös kylmälaitteiden lämpötilat ovat

jatkuvassa valvonnassa.

Muun muassa myymäläilman lämpötilojen pienillä, tietyn vuoro-

kaudenajan pudotuksilla sekä valaistuksen uudelleenohjauksella on saatu

huomattavia, 1-4 prosentin energiansäästöjä aikaiseksi. Muutokset on

tehty hienovaraisesti, eikä niillä ole ollut vaikutusta työ- ja asiointi-

olosuhteiden miellyttävyyteen tai turvallisuuteen.

Yhteiset energiatalkoot

Äänekosken uuden S-marketin pakastealtaiden kannet säästävät energiaa.

Y



Esimerkkejä
energiaratkaisuista:

- Keskimaa hankkii sähköenergian keskitetysti 

SOK:n Kimppasähkön kautta.

- Kiinteistöjen lämmitystapaa valittaessa etusijalla

on aina energiaa säästävin vaihtoehto.

- Kiinteistöjen lämmitys tapahtuu ilmastoinnin 

sekä lattialämmityksen avulla. Lämmityksessä 

hyödynnetään kierrättämällä kaupan kylmä-

laitteiden tuottama hukkalämpö.

- ABC Viitasaaren lämpö- ja jäähdytysenergiaa

tuotetaan järvilämmöllä.

- Uusia lämmitysenergiavaihtoehtoja, muun 

muassa maalämmön hyödyntäminen, on 

suunnitteilla.

- Tekniikan parantuessa kaupoissa tullaan 

käyttämään kylmäjärjestelmiä, joissa kylmä 

tuotetaan talteen kerätyllä hiilidioksidilla.

- Petäjävedelle rakennetaan vuoden 2010 aikana 

Keskimaan energiataloudellisin S-market. Uusien

kylmäkalusteratkaisujen ansiosta Petäjäveden

S-market tulee kuluttamaan jopa puolet 

vähemmän energiaa kuin samankokoinen 

myymälä keskimäärin.
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Amarillossa hyviä

tuloksia
Amarillon keittiössä on onnistuttu vähentämään

kulutettuja kilowatteja kahden viime vuoden aikana

noin kuusi prosenttia.

"Meillä on neljä rasvakeitintä, joista nykyään pidetään kaksi

kokonaan kiinni arkipäivisin, kun on hiljaista ja pärjätään

vähemmälläkin. Keittimen lämpiäminen kestää viisi mi-

nuuttia, joten ne laitetaan päälle vasta hetki ennen kuin niitä

oikeasti tarvitaan. Samalla tavalla toimitaan muidenkin

laitteiden, esimerkiksi uunien ja leivänpaahtimien kanssa",

keittiöpäällikkö Pete Kilpeläinen kertoo.

Hän muistuttaa, että energiansäästäminen on paitsi talou-

dellisesti, myös ympäristön kannalta järkevää.

"Sähkön säästämisen lisäksi laitteiden järkevällä käytöllä

vähennetään niiden korjaus- ja huoltokustannuksia", energia-

talkoisiin mukaan lähtenyt keittiöpäällikkö toteaa.

"Kiinteistöjemme rakennusautomaatiojärjestelmiä valvotaan ja ohjataan keskitetysti",

kunnossapidon työnjohtaja Petri Keteli esittelee.

”Rasvakeitin kuluttaa 22 kilowattituntia, joten sitä ei kannata

pitää turhaan päällä”, Pete Kilpeläinen muistuttaa.

Keskimaan sähkönkulutus ketjuittain

Muut
16 %

Prismat
18 %

ABC:t
12 %

S-marketit
37 %

Salet
8 %

Sokos 9 %



26

Työtyytyväisyydestä hyvää palvelua
Palvelualalla toimivan Keskimaan tärkein menestystekijä on ammatti-

taitoinen henkilöstö, joka arvostaa työtään, pitää sitä mielekkäänä ja on

tyytyväinen työnantajaansa.

Keskimaassa tiedetään, että hyvinvoiva henkilöstö tuottaa hyvää

palvelua.

yöntekijöiltään Keskimaa saa työnantajana arvosanan 4,19 asteikolla

1-5. Keskimaalaiset kokevat jaksavansa työssään hyvin ja töistä

suoriudutaan työajan puitteissa. Omaan työhön ja toimenkuvaan

ollaan tyytyväisiä, työtä pidetään monipuolisena, siinä halutaan oppia

uutta ja koetaan työn iloa. Omaa työtä myös arvostetaan ja se koetaan

tärkeäksi.

Töiden organisointia keskimaalaiset pitävät tehokkaana, selvät tavoitteet

ohjaavat toimintaa ja niiden toteutumisesta viestitään riittävästi.

Työntekijöitä kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja vastuun ottamiseen.

Työturvallisuusasiat huomioidaan hyvin, tasa-arvon toteutumiseen ollaan

tyytyväisiä ja omaan esimieheen voidaan luottaa. Kokonaispalkit-

semiskäytäntöä pidetään motivoivana ja työhyvinvointiin kiinnitetään

riittävästi huomiota.

Keskimaahan työnantajana ollaan erittäin tyytyväisiä ja työnantajaa

suositellaan myös muille. Yhteisiä tavoitteita ja toimintaperiaatteita

pidetään oikeana.

Työyhteisötutkimus tehdään vuosittain
Henkilöstön mielipiteet Keskimaasta ja omasta työstä selvitetään

vuosittain tehtävällä työyhteisötutkimuksella.

Vuosien 2008 ja 2009 tuloksia vertailtaessa henkilöstöasiat ovat

parantuneet kaikilta osin. Eniten positiivista kehitystä on tapahtunut työn

mielekkyyttä sekä yhteistyötä ja tiedonkulkua koskevien asioiden osalta.

Avoin tiedonkulku työryhmän sisällä on edelleen myös henkilöstötyön

merkittävin kehittämiskohde. Tietoa oman työn kannalta tärkeistä asioista

toivotaan erityisesti esimiehiltä. Heiltä odotetaan myös enemmän

kehittävää palautetta, henkilöstön innostamista ja varhaisempaa

puuttumista epäkohtiin.

Työryhmien sisäisen tiedonkulun ja avoimuuden lisäämiseksi Keskimaassa

on käynnistetty koko henkilöstöä koskeva kolmevuotinen vuorovaikutus-

taitojen parantamiseen tähtäävä valmennus. Työyhteisötutkimuksen

tulosten perusteella jokainen työryhmä valitsee lisäksi toimipaikka-

kohtaiset kehittämiskohteet, joilla pyritään edelleen kehittämään

työtyytyväisyyttä.

Työhyvinvointi syntyy työpaikalla
Keskimaassa työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen, ammattitaidon ja

osaamisen kasvattamiseen, tasa-arvoisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen

panostaminen on osa arkipäivän henkilöstötyötä. Laaja-alainen työ-

hyvinvointi syntyy arkipäivässä työpaikalla; hyvästä työilmapiiristä ja

toimivasta tavasta tehdä työtä.

Keskimaassa henkilöstö ymmärretään strategiseksi voimavaraksi. Ilman

hyvinvoivaa ja motivoitunutta henkilökuntaa on mahdotonta toteuttaa

hyvää asiakaspalvelua.

Avainasemassa Keskimaan maineen ja menestyksen tekijöinä ovat

päivittäin asiakaspinnassa työtä tekevät, työssään viihtyvät, osaavat keski-

maalaiset. On tärkeää, että keskimaalaisuutta arvostetaan ja Keskimaahan

sitoudutaan.

Monimuotoista osaamista
Keskimaassa arvostetaan sekä moniosaamista että syvää erityisosaamista,

ja siksi henkilöstöä koulutetaan ja valmennetaan jatkuvasti. Vuonna

2009 toteutettiin muun muassa toimialojen esimiesten valmennuksia,

myynnin ammattitutkinto -valmennuksia ja eri ketjujen valmennuksia.

Tietojärjestelmien ja eri ohjelmien käyttöön liittyvät valmennukset ovat

myös oleellinen osa osaamisen varmistamista.

Keskimaassa henkilökunnalle voidaan tarjota monipuolisia työelinkaaria.

Työntekijöitä kannustetaankin aktiiviseen liikkumiseen toimipaikoista ja

jopa toimialoilta toisille.

Muutosvalmius, sisäinen liikkuvuus ja halukkuus oppia uusia asioita,

varmistaa myös yksittäiselle työntekijälle ri ittävästi  työtunteja

alati muuttuvassa työelämässä. Muun muassa talouden taantumasta

Riina Ulkuniemi etsi uusia haasteita työhönsä vaihtamalla työpaikkansa Shell Veturista

Mestarin Herkkuun.

T
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johtuvat asiakkaiden kulutustottumusten ja kilpailutilanteen muutokset

sekä toimipaikkojen uudistukset voivat aiheuttaa väliaikaisia tai

pysyväisluonteisempia muutoksia toimenkuviin.

Esimiestyössä pyritään huomioimaan työntekijöiden yksilölliset

ominaisuudet, kuten ikä, kulttuurinen tausta ja toimintakyky sekä niiden

vaikutukset työntekoon. Erilaisten ihmisten osaamisen huomioiminen

tukee työssä jaksamista, lisää työyhteisön tehokkuutta, mahdollistaa uusien

työtapojen kehittämisen sekä vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja

sairauspoissaoloja.

Keski-ikä 35 vuotta
Vuoden 2009 lopussa Keskimaassa oli aktiivisessa työsuhteessa yhteensä

1 725 työntekijää. Pitkillä poissaoloilla oli 120 henkilöä; erilaisilla perhe-

vapailla, opinto- ja vuorotteluvapailla ja pitkillä sairauslomajaksoilla.

Liiketoiminnan kasvusta johtuvan rekrytoinnin, suurten ikäluokkien eläk-

keelle siirtymisen sekä palvelualalle tyypillisen henkilöstön vaihtuvuuden

vuoksi lähes puolella työntekijöistä keskimaalaisuus oli kestänyt alle kolme

vuotta, 18,6 prosentilla jopa alle vuoden. Henkilöstön lisääntyneen elä-

köitymisen myötä yli 30 vuotta osuuskaupan palveluksessa olleiden määrä

vähentyi vuoden aikana.

Keskimaalaisista lähes neljä viidestä oli naisia. Keski-ikä oli 35 vuotta. Alle

34-vuotiaita oli 54,5 ja yli 55-vuotiaita 11,3 prosenttia. Toimialoista keski-

ikä on alhaisin liikennemyymäläkaupassa ja korkein kaupan alalla. Osa-

aikaisia kaikista työntekijöistä oli noin kaksi kolmasosaa. Keskimaan edusta-

milla toimialoilla tarvitaan asiakasmäärien voimakkaiden vaihtelujen vuoksi

aina osa-aikaisia työntekijöitä, mutta pyrkimyksenä on mahdollisuuksien

mukaan lisätä työtunteja niitä toivoville. Monet eivät kuitenkaan halua

kokoaikaisiksi. Yleisimpiä syitä ovat opiskelu, elämäntilanne tai harras-

tukset, joille halutaan jättää aikaa.

Henkilöstöä palkitaan monin tavoin
Keskimaassa työntekijöitä palkitaan monella eri tavalla. Monimuotoinen

palkitseminen parantaa henkilöstön työmotivaatiota, kannustaa hyviin

työsuorituksiin ja sitouttaa työhön ja työnantajaan. Henkilöstön viihty-

miseen, työolosuhteisiin, työhyvinvointiin, työn organisointiin ja koulu-

tukseen panostamisen ohella henkilöstöä palkitaan rahallisesti. Yksi

merkittävä taloudellinen etu on ostoalennukset S-ryhmän toimipaikoista.

Lisäksi henkilöstö saa tuntuvia etuja S-Pankin palveluista. Kaikki keski-

maalaiset ovat kannustepalkkauksen piirissä tehtyjen työtuntien suhteessa.

Vuoden työryhmät yhteisillä kriteereillä
Työryhmäpalkitsemisillakin on Keskimaassa pitkät perinteet. Vuonna 2009

vuoden työryhmät palkittiin kuitenkin ensimmäisen kerran toimialojen

yhteisillä pelisäännöillä. Vuoden työryhmiksi valikoituivat toimipaikat,

jotka saivat parhaat  arvosanat asiakas- ja henkilöstönäkökulmasta,

prosessien toteuttamisesta sekä taloudellisista tunnusluvuista. Valintaan

vaikutti myös tavanomaista parempi sijoittuminen valtakunnallisten

ketjujen sisäisissä vertailuissa. Vuoden työryhminä palkittiin Keljon Prisman

päivittäistavaraosasto, Kuokkalan S-market, Kortepohjan Sale, Viitasaaren

ABC sekä Jyväskeskuksen Rosso.

Kannustusta fyysiseen hyvinvointiin
Omaehtoiseen liikkumiseen ja itsestä huolehtimiseen Keskimaa innostaa

henkilöstöään liikuntapalveluilla, muun muassa kuntosalien, liikun-

takeskusten ja uimahallien käyttöä tukemalla. Työhyvinvointia edistetään

myös erilaisilla kuntoutuksilla ja koulutuksilla. Savuttomana työpaikkana

Keskimaa kannustaa työntekijöitään myös tupakoinnin lopettamiseen.

Koko henkilöstö on laajan työterveyshuollon piirissä, mikä kattaa yleis-

lääkäritason sairaanhoitopalvelut. Hyvin järjestetty työterveyshuolto on

Keskimaalle voimavara ja laatutekijä.
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Sanna Kotilainen oli välillä kaksi vuotta äitiyslomalla ja hoitovapaalla, minkä jälkeen hän

palasi töihin Seppälän Pressoon.

”Teemme töitä itsenäisesti ja tehokkaasti”, Keljon Prisman leipäosastolla työskentelevät Outi Viitala ja Elina Storvik kuvailevat.
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Työtä ihmisten parissa
Nykypäivän työelämässä muutokset ovat arkipäivää. Tämän koki

vuoden 2009 aikana Keskimaan konttorilla kirjanpidossa työskennellyt

Raija Ahonen, kun talous- ja palkkalaskennan tehtävät siirrettiin SOK

Palveluässään.

”Vaihtoehtoinani oli lähteä kirjanpidon perässä Kajaaniin tai pysyä

Keskimaassa, mutta lähteä kaupan puolelle töihin. Yllätyksekseni olen

tykännyt kauppatyöstä valtavasti. Minulla on nyt vahva motivaatio

saadessani tehdä työtä ihmisten parissa. Kun jotain menettää, voikin

saada paljon enemmän tilalle”.

Paluu kotikaupunkiin
Petri Soikkeli palasi Mikkelistä kotiseudulleen Keski-Suomeen saatuaan

työpaikan Äänekosken uudesta S-marketista. Aiemmin hän työskenteli

Mikkelin Prismassa Osuuskauppa Suur-Savon palveluksessa.

”Tänne oli helppo tulla. Työkavereista osa oli ennestään tuttuja, sillä olin

aikoinaan Äänekosken S-marketissa kesätöissä. Työ on monipuoli-

sempaa ja vaihtelevampaa kuin ennen”, Petri miettii.

Monipuolista työtä
Lotta Katajapuu sanoo olevansa ABC:n ikuinen paluumuuttaja.

”Tulin tänne ensimmäisen kerran nelisen vuotta sitten. Olen ollut välillä

muualla, mutta huomaan palaavani aina takaisin. Paluuta on helpot-

tanut se, että ABC:ltä löytyi ennestään tuttuja työkavereita, joita on ollut

ikävä. Pidän myös itse työstä ja sen vaihtelevuudesta”.

Rohkea alanvaihdos
Riina Ulkuniemi vaihtoi kesällä 2009 työpaikkansa Shell Veturista

Mestarin Herkkuun.

”En kokenut kolmevuorotyön ja perheen yhdistämistä mielekkäänä ja

ajattelin, että Keskimaalla on tarjota muitakin vaihtoehtoja. Työ

Mestarin Herkussa on ollut todella mukavaa ja uutta opittavaa on ollut

valtavasti. Reippaudella ja hyvällä asenteella pärjää aina”.

Vuokratyöntekijästä keskimaalaiseksi
Keskimaassa vuokratyötä käytetään tasaamaan ruuhkahuippuja ja

vähentämään vakituisen henkilöstön työtaakkaa poikkeuksellisissa

tilanteissa, esimerkiksi sairauslomien tuuraajina.

”Tein aiemmin ravintoloissa töitä vuokrafirman kautta, mutta tavoittee-

na oli aina päästä Keskimaan kirjoille. Olen todella tyytyväinen, sillä

tykkään työpaikastani ja työporukka on mahtava”, viime toukokuussa

keskimaalaistunut Amarillossa työskentelevä Heidi Honkavuori kertoo.

Opintojen tiellä
Keskimaassa suoritetaan vuosittain useita ammattitutkintoja ja

erikoisammattitutkintoja oppisopimuksella. Jämsänkosken S-marketissa

työskentelevä Jenni Silvennoinen aloitti vuonna 2009 myynnin

ammattitutkinnon opiskelun.

”Tavoitteena on saada syvempää tietoa oman alan toiminnasta ja oppia

uusia asioita. On myös mukavaa tutustua muiden toimipaikkojen

työntekijöihin, verrata toimintatapoja ja saada siten uusia ideoita omaan

työhön. Idean opiskelusta sain esimieheltäni”.

Tuttua ja turvallista
”Tärkeimpiä työssä motivoivia asioita ovat hyvä työilmapiiri, työssä

viihtyminen ja se, että saa tehdä asiakaspalvelutyötä. Töissä on mukavaa,

tuttua ja turvallista, eikä työpaikan takia tarvitse olla huolissaan”, toteaa

Sanna Kotilainen Seppälän Prisman ravintolamaailmasta.

Palkitseminen lämmittää mieltä
Keljon Prismassa työskentelevät Outi Viitala ja Elina Storvik iloitsevat

Prisman päivittäistavaraosaston valinnasta Keskimaan isojen yksikköjen

sarjassa vuoden työryhmäksi.

”Tuntuu hienolta, että meidän uurastaminen ja yhteen hiileen

puhaltaminen on huomattu ja sille annetaan tunnustusta. Tällaisen

palkitseminen antaa lisäpotkua työlle”.

Tanja Natri, Tiina Ruuhkala, Mikko Lehtinen, Pauliina Hokkanen ja Katri Mäkelä kukitettiin keväällä 2009 Keskimaan Sale-ketjun Vuoden 2008 työryhmänä.
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Keskimaa on yli sadalla tuhannella omistajallaan yksi Suomen laajimmin

omistetuista yrityksistä. Koska näin suuri joukko ihmisiä ei voi osallistua

suoraan päätöksentekoon, toiminnan ohjaus tapahtuu edustuksellisen

demokratian kautta.

eskimaassa ylintä päätösvaltaa säännöissä ja osuuskuntalaissa sille

määritetyissä asioissa käyttää 100-jäseninen edustajisto, jonka

asiakasomistajat valitsevat keskuudestaan demokraattisesti

äänestämällä neljän vuoden välein. Osuustoiminnan tasavertaisuus-

periaatteen mukaisesti jokaisella on vain yksi ääni. Äänioikeuden käyttä-

minen on osuustoiminnallisen yritysmuodon mukanaan tuoma etu, joka

on konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa oman osuuskaupan asioihin.

Edustajiston vaaleihin ehdokaslistoja voivat laatia vapaasti kaikki

äänioikeutetut, vaikkapa naapurit tai sukulaiset keskenään. Rekisteröidyt

järjestöt tai puolueet eivät voi Keskimaan sääntöjen mukaan ehdokkaita

asettaa.

Joka kolmas käytti äänioikeuttaan
Edustajiston vaalit järjestettiin keväällä 2009. Ehdokkaita oli ennätyksellisen

paljon, yhteensä 403.

Keskimaan jäseneksi hyväksyttyjä 15 vuotta täyttäneitä äänioikeutettuja

oli 98 152. Heistä äänensä antoi reilu kolmannes, eli 34,4 prosenttia.

Ensimmäistä kertaa Keskimaan vaaleissa oli mahdollisuus posti-

äänestämisen lisäksi internet-äänestämiseen. Mahdollisuutta käytti

14 prosenttia äänestäneistä, erityisesti nuoret. Uutena palveluna jäsenille

tarjottiin vaalien alla myös vaalikone ehdokkaiden mielipiteiden ja näke-

mysten kartoittamiseksi.

Uusi edustajisto aloitti toimikautensa välittömästi vaalien jälkeen.

Sääntöjen mukaan edustajiston tärkeimpiä tehtäviä ovat hallinto-

neuvoston nimeäminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tuloksen-

käytöstä, muun muassa ylijäämänpalautuksesta päättäminen.

Hallintoneuvosto
Hallintoneuvostoon kuuluu 21 jäsentä. Tehtävänä on valvoa hallituksen ja

toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa ja toiminnan tarkoi-

tuksen toteutumista parhaalla mahdollisella tavalla. Hallintoneuvosto

valitsee myös hallituksen jäsenet ja toimitusjohtajan, valmistelee

edustajiston kokouksessa esille tulevat asiat, antaa hallitukselle ohjeita

laajakantoisista ja periaatteellisista asioista sekä vahvistaa keskeiset

strategiat ja tavoitteet.

Hallitus
Hallituksen muodostavat toimitusjohtaja sekä neljä jäsentä. Tehtävänä on

edistää osuuskaupan etua huolellisesti ja hoitaa sen asioita osuuskuntalain,

osuuskunnan sääntöjen, työjärjestyksen sekä edustajiston ja hallinto-

neuvoston antamien ohjeiden ja päätösten mukaisesti. Hallitus päättää

strategioista, tavoitteista ja suunnitelmista.

Edustuksellista demokratiaa

Yhteisellä asialla

K
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Jyväskyläläinen Anna-Leena Kärkkäinen on Keskimaan edusta-

jiston uusi jäsen. Laukaalaisella Veikko Haverisella on takanaan jo

lähes neljännesvuosisata asiakasomistajien luottamusmiehenä.

”Lähdin edustajiston vaaleihin ehdokkaaksi, koska olen aktiivinen

ostojen keskittäjä ja käytän palveluja varsin monipuolisesti. Olen

kulutuksen kautta kiinnostunut Keskimaan toiminnan kehittä-

misestä ja palvelujen ja etujen parantamisesta”, Anna-Leena

Kärkkäinen perustelee.

Hän uskoo edustajiston jäsenyyden tuovan mukanaan hyvän

vaikuttamismahdollisuuden osuuskaupan asioihin.

”Edustajisto on näköalapaikka Keskimaahan. Virallisista asioista

päättämisen ohella koen tärkeäksi sen, että edustajiston jäsenillä on

mahdollisuus tavata Keskimaan ylintä johtoa, antaa palautetta,

herättää keskustelua ja saada vastauksia jäsenkuntaa askarruttaviin

kysymyksiin”, Anna-Leena pohtii.

Arkipäivän vaikuttamista
Vaaleilla valittujen asiakasomistajien edunvalvojien vaikutus-

mahdollisuuksiin uskoo myös vuodesta 1987 lähtien Keskimaan

hallinnossa mukana ollut Veikko Haverinen.

”Varmasti edustajiston jäsenten kannanotoilla on ollut vaikutusta

esimerkiksi siihen, että meillä Laukaassa on erittäin toimiva S-market.

Edustajistossa vaikutetaan paikallisten palvelujen kehittämiseen,

mutta toki katsotaan asioita myös laajemmin koko maakunnan

näkökulmasta. Nyt on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että olemassa

olevia palveluja ylläpidetään edelleen myös maaseutukylissä ja

pienimmillä paikkakunnilla”, Veikko Haverinen korostaa.

Molemmat edustajiston jäsenet kertovat saavansa muilta asiakas-

omistajilta monenlaista palautetta Keskimaasta. Suuren, mutta silti

arkisen ja tutun yrityksen tekemiset herättävät keskustelua ja synnyt-

tävät kannanottoja.

”Me edustajiston jäsenet toimimme Keskimaan tuntosarvina kentän

suuntaan ja kerromme asioita eteenpäin”, Anna-Leena Kärkkäinen ja

Veikko Haverinen kuvailevat.

Pitkän linjan huolenpitoa
Edustajiston jäsenet sanovat arvostavansa Keskimaata ja osuus-

toiminnallisen yritysmuodon omaleimaisuutta.

”Keskimaa on aidosti maakunnallinen yritys, joka ajaa Keski-Suomen

etua. Toiminta on pitkän linjan huolenpitoa keskisuomalaisten

yhteisistä asioista”, Anna-Leena arvioi.

”Sen verran isänmaallinen ja maakunnallinen pitää olla, että ymmärtää

hyvin menestyvän osuuskaupan merkityksen alueelle ja käyttää siksi

palveluja. Keskimaa työllistää sekä suoraan että välillisesti valtavasti

väkeä ja jättää kaikki toiminnasta syntyvät varat pyörimään omalle

alueellemme”, Veikko jatkaa.

”Keskimaa on keskisuomalaisten ihmisten oma yritys, josta meidän on yhdessä

pidettävä hyvää huolta”, Anna-Leena Kärkkäinen ja Veikko Haverinen korostavat.
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Keskimaan edustajisto vuonna 2009. Edustajistossa oli 58 naista ja 42 miestä. Heistä nuorin oli vaalien aikaan 27- vuotias ja vanhin 78-vuotias.

HALLINTONEUVOSTO
Arpiainen Markku, kiinteistönhoitaja, Joutsa

Ikkelä-Koski Tuulia, apulaisrehtori, Jyväskylä

Kalenius Tapani, rikosylikonstaapeli, Jyväskylä

Kantala Tiina, myyjä, Jyväskylä (henkilökunta)

Kauhanen Seppo, ravintolapäällikkö, Jyväskylä (henkilökunta) (31.12.2009 saakka)

Kettunen Sami, kauppatieteiden maisteri, Jyväskylä

Koponen Anni, teollisuuspuuseppä, laborantti, Pihtipudas

Kutinlahti Simo, pj, maanviljelijä, Keuruu

Leppänen Johannes, agrologi, Kannonkoski

Leppänen Lea, sairaanhoitaja, Jyväskylä

Liukko Kirsti, sairaanhoitaja, Jyväskylä

Mattila Pekka, markkinointipäällikkö, Saarijärvi

Minkkinen Jarno, myyntipäällikkö, Jyväskylä (henkilökunta) (1.1.2010 alkaen)

Möttölä Matti, maanviljelijä, Karstula

Pekkarinen Raija, terveydenhoitaja, Jyväskylä

Peltonen Tuula, kansanedustaja, Jämsä

Ruoppila Ahti, varapj, aluejohtaja, Jyväskylä

Salmi Tapio, ostoesimies, Toivakka

Salokorpi Esa, yrittäjä, Jyväskylä (31.12.2009 saakka)

Saraste-Kautto Anita, rehtori, Jyväkylä

Selin Jaakko, tradenomi, Jyväskylä (1.1.2010 alkaen)

Vuorenpää Pirjo, koulutussuunnittelija, Laukaa

Väisänen Jarmo, luokanopettaja, Äänekoski

HALLITUS
Niemelä Kuisma, pj, toimitusjohtaja, Jyväskylä (30.4.2010 saakka)

Harvia-Jyllinmaa Sari, talousjohtaja, Jyväskylä

Kässi Timo, agrologi, Uurainen

Löfgrén Mareena, palveluseteliasiantuntija, Jyväskylä (1.1.2010 alkaen)

Neittaanmäki Pekka, professori, Jyväskylä

Jantunen Kimmo, toimialajohtaja (31.12.2009 saakka)
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EDUSTAJISTO
Eteläinen jäsenalue
Haverinen Veikko,  ylikonstaapeli, eläkeläinen, Laukaa

Himanen Päivi, kulttuuriohjaaja, yrittäjä, Jämsä

Häkkinen Ari, maaseutuyrittäjä, Hankasalmi

Ikonen Aila, emäntä, Toivakka

Jolanki Jorma, DI, insinöörieversti evp, Laukaa

Kalmari Leena, hammashoitaja, Laukaa

Koivikko Asta, fysioterapeutti, Muurame

Lehtonen Pertti, kanttori, Jämsä

Lindeman Sinikka, perushoitaja, Jämsä

Lindqvist Antti, rehtori, eläkeläinen, Kangasniemi

Mannisenmäki Maija-Liisa, myyjä, Muurame

Messala Jaana, myyjä, Jämsä

Mäntylä Erkki, ylikonstaapeli, Jämsä

Peltonen Niilo, ylikonstaapeli, Joutsa

Perämäki Ulla, sisustussuunnittelija, yrittäjä, Muurame

Pietiläinen Sirpa, liikennemyymälätyöntekijä, Hankasalmi

Pylvänäinen Kaija, myyntineuvottelija, emäntä, Kangasniemi

Pärnäjärvi Leena, myyntikonsultti, Jämsä

Rinne Airi, kerhoneuvoja, eläkeläinen, Laukaa

Savonen Seija, lastenohjaaja, Laukaa

Seppälä Päivi, yrittäjä, Luhanka

Sorri Päivi, fysioterapeutti, Kuhmoinen

Suuronen Tellervo, luokanopettaja, Joutsa

Tiitto Klaus, ylikonstaapeli, eläkeläinen, Jämsä

Värelä Leo, yrittäjä, Jämsä

Jyväskylän jäsenalue
Ahapainen Petri, marketpäällikkö, Jyväskylä

Ammondt Jukka, professori, Jyväskylä

Blom Jari, toiminnanjohtaja, Jyväskylä

Eerola Matti, metsätalousinsinööri, eläkeläinen, Jyväskylä

Göös Riitta-Liisa, KTAO, EO, Jyväskylä

Hintikka Pauli, ylikonstaapeli, eläkeläinen, Jyväskylä

Hirvivuori Minna, myyjä, Jyväskylä

Hovikoski Mervi, sairaanhoitaja, Jyväskylä

Huikko Riitta, palveluvastaava, Jyväskylä

Huttunen Eeva, myyjä, Jyväskylä

Hynynen Marjatta, suurtalouden emäntä, Jyväskylä

Jakobsson Aino, hygieniahoitaja, Jyväskylä

Järvenpää Briitta, graafinen toimihenkilö, eläkeläinen,  Jyväskylä

Kauppinen Seija, myyjä, Jyväskylä

Kinnunen Raimo Kalevi, lähettäjä, eläkeläinen, Jyväskylä

Kirjavainen Helena, maanviljelijä, Jyväskylä

Komppa Marja, MMM, yrittäjä, Jyväskylä

Kuusijoki Kari, autonkuljettaja, Jyväskylä

Kärkkäinen Anna-Leena liikunnanohjaaja, opiskelija, Jyväskylä

Laakso Marja-Maija,  lehtori, Jyväskylä

Lajunen Heimo, lääkäri, Jyväskylä

Matsinen Tero, asianajaja, Jyväskylä

Melville Tony, lehtori, toimittaja, Jyväskylä

Mennala Sirkku, KTAO, maaseutuyrittäjä, Jyväskylä

Mikkonen Ilkka, erikoislääkäri, Jyväskylä

Mäkinen Minna, sairaanhoitaja, Jyväskylä

Mäkinen Tuija, YTM, koulukuraattori, Jyväskylä

Neittaanmäki Petri, YTM, erityisavustaja, Jyväskylä

Pernu Ilkka, ylihoitaja, Jyväskylä

Pitkänen Paavo, ekonomi, hallintojohtaja, Jyväskylä (1.1.2010 alkaen)

Pouta Petri, upseeri, Jyväskylä

Pulli Terhi, LiTM, Jyväskylä

Pöppönen Matti, puuseppämestari, Jyväskylä

Rinne Jaakko, käräjätuomari, Jyväskylä

Rissanen Raili, eläkeläinen, Jyväskylä

Saarela Kerttu, ruokapalvelutyöntekijä, Jyväskylä

Savolainen Erkki, vanhempi konstaapeli, Jyväskylä

Selin Jaakko, tradenomi, Jyväskylä (31.12.2009 saakka)

Sipinen Raija, yrittäjä, Jyväskylä

Starczewski Juhani, lastentarhanopettaja, Jyväskylä

Stenvall Pekka, anestesian erikoislääkäri, Jyväskylä

Suomi Kimmo, professori, Jyväskylä

Tapio Anu, myyjä, Jyväskylä

Tirkkonen Aune, toimistosihteeri, eläkeläinen,  Jyväskylä

Toiviainen Eija, hammaslääkäri, yrittäjä, Jyväskylä

Torkki Hellin, työterveyslääkäri, eläkeläinen, Jyväskylä

Tuupainen Kauko, eläkeläinen, tilintarkastaja, Jyväskylä

Tynkkynen Heikki, kanttori, musiikinjohtaja, Jyväskylä

Urtti Erkki, asianajaja, Jyväskylä

Viinikainen Oiva, kokki, Jyväskylä

Pohjoinen jäsenalue
Aaltonen Arla, terveydenhoitaja, Keuruu

Harju Eija, emäntä, Saarijärvi

Hautamäki Hanna, projektipäällikkö, emäntä, Petäjävesi

Huumarkangas Jouko, maanviljelijä, Kyyjärvi

Jaakkola Harri, materiaalipäällikkö, Äänekoski

Järvenpää-Ryymin Irja, maatalousyrittäjä, Keuruu

Kallio Tauno, maaseutuyrittäjä, Multia

Kauta Anneli, kehitysvammaohjaaja, Äänekoski

Kinnunen Reijo, kiinteistöpäällikkö, Kannonkoski

Knuutila Raili, myyjä, eläkeläinen, Äänekoski

Kovanen Anne, opiskelija, kotiäiti, Petäjävesi

Löytökoski Marja-Liisa, kassavastaava, Karstula

Matilainen Elina, osastonhoitaja, Karstula

Matilainen Raimo, marketpäällikkö, eläkeläinen, Karstula

Minkkinen Mirja, ravitsemispäällikkö, Konnevesi

Paananen Heikki, maanviljelijä, Pihtipudas

Panula Leena, terveystarkastaja, Keuruu

Penttinen Kirsi, lastentarhanopettaja, Äänekoski

Piilonen Matti, lihamestari, Saarijärvi

Piitulainen Maija, kunnallisneuvos, lausuntataiteilija, Äänekoski

Rantanen Hannu, eläinlääkäri, Uurainen

Sneck-Ruotsalainen Ritva, toimintakeskuksen johtaja, Saarijärvi

Taipale Jouko, ekonomi, pankinjohtaja, Viitasaari

Vaissi Maria, projektivastaava, Keuruu

Varis Seija, kirjanpitäjä, Konnevesi

Vesterinen Eija, kassavastaava, Viitasaari
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Taserakenne ja vakavaraisuus

Osuuspääoma milj. euroa

Vararahasto milj. euroa

Voittovarat milj. euroa

Vähemmistöosuus

Vieras pääoma milj. euroa

Omavaraisuusaste %

     2005             2006              2007                2008              2009
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Myynti ja Bonusmyynti

Myynti milj. euroa

Bonusmyynti milj. euroa
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     2005              2006 2007               2008              2009

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2009 kokoaikaisiksi
         muutettuna
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Palkat
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Investoinnit milj. euroa

Korjauskulut

Investoinnit liikevaihdosta %
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Jäsenmäärä ja talouspeitto

Jäsenmäärä

Talouspeitto

103 418
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Henkilöstön määrä keskimäärin

Marketkauppa

Tavaratalo- ja erikoisliikekauppa

Liikemyymälä- ja polttonestekauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Hallinto- ja tukitoiminnot

34

Päivittäistavarakauppa

Käyttötavarakauppa

Matkailu- ja ravitsemiskauppa

Polttonestekauppa

Muu

Myynnin jakauma toimialoittain

0,5 %

14,6 %

13,6 %

9,9 %

61,4 %
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Prisma 3

Sokos ja Mestarin Herkku 1

Kodin Terra 1

S-market 27

Sale 16

Sokos Hotel 2

Kahvilaravintola 5

Ravintola 19

Hesburger 6

Liikennemyymälä 7

ABC-automaattiasema 23

Yhteensä 110
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4 18
5

4
6

3
2
2

Keskimaan toimipaikat 1.2.2010

Lisää tietoa toimipaikkojen ja ketjujen

palveluista:

www.sokos.fi

www.kodinterra.fi

www.s-kanava.fi/prisma

www.abcasemat.fi

www.sokoshotels.fi

www.amarillo.fi

www.memphis.fi

www.rosso.fi

www.fransmanni.fi

www.presso.fi

Keskimaan kaikkiin palveluihin ja asiakasomistajaetuihin

löytyvät linkit osoitteesta keskimaa.fi




