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Osuuskauppa Keulan vuosi 2018 jatkoi viime 
vuosien suurten investointien sarjaa. Inves-
toinnit kohdistuvat monipuolisesti uuden 
liiketoiminnan rakentamiseen, vanhan uu-
distamiseen ja energiatehokkuuden paran-
tamiseen. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa 
Keulan kilpailukykyä ja asiakastyytyväisyyttä. 
Asiakasomistajat saivat bonuksia ja maksu-
tapaetua vuonna 2018 noin kuudella miljoo-
nalla eurolla.  

Osuuskauppa Keulan investoinnit olivat viime vuonna 5,6 
miljoonaa euroa. Uusien S-marketien Kehätie (avattu 2016) 
ja Säkylä (avattu 2017) jatkoksi rakennettiin uusi Euran 
kauppakeskus, jossa S-market uudistettiin täysin ja neljälle 
vuokralaiselle tarjoutui uutta liiketilaa noin 3500 neliötä. 
Avajaisia vietettiin syyskuussa 2018. 

Viime vuonna uutta pintaa ja kalustoa saivat S-market Äyhö, 
S-market Eurajoki, S-market Kortela sekä Sale Laitila, jota 

myös laajennettiin vierestä vapautuneisiin liiketiloihin. Ener-
giatehokkuuteen investoidaan vuosittain uusimalla yksiköi-
den kylmäkalusteita ja lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä.

Ravintolaliiketoiminnassa vuodenvaihteessa 2018 uudis-
tunut Äyhön Presso on saavuttanut erittäin hyviä tuloksia 
kävijämäärissä ja asiakastyytyväisyydessä. Laitilan Tupaan 
tehtiin ilmeuudistus keväällä 2018. 

Osuuskauppa Keulan liikevaihto oli vuonna 2018 noin 152,2 
milj. €. Keula palkitsi lähes 31 000 asiakasomistajaansa 
suoraan euroilla mitaten noin kuudella miljoonalla. Bonusta 
jaettiin 5,88 milj. € ja maksutapaetua 127 000 €. Tankkaus-
bonusta asiakasomistajat saivat 610 000 €. Seudun yhdis-
tyksille ja seuroille 115-vuotias osuuskauppa kohdensi eri 
tukimuodoissa noin 90 000 euroa. Vuoden mittaan Keulan 
juhlavuotta muistettiin Rauman seudun erilaisissa urheilu- 
ja kulttuuritapahtumissa. 

Kiitos kaikille menestyksekkäästä vuodesta 2018

Mika Marttila

115-vuotias Keula  
on vahva ja vakaa

TOIMITUSJOHTAJA
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Osuuskauppa Keulan tilinpäätös 2018 
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Edustajisto
RAUMA 

Hakonen Kerttu 
Lehti Rainer  
Seimelä Sari 
Merenlehto Irmeli 
Heino Simo 
Helkelä Merja 
Ollila Hannu 
Loutti Merja 
Sattilainen Seppo 
Yli-Karro Miika 
Sieviläinen Anne 
Ruponen Susanna 
Hiltunen Leea 
Sunila Heli 
Varjonen Marjo 
Vilo Pentti 
Viitanen Sirpa

EURAJOKI

Tähtivuori Elina 
Nuurma Eeva 
Nurmi Mika

Hallituksen pj.  
Keulan toimitusjohtaja 

Mika Marttila

Hallituksen jäsen,  
koulutuspäällikkö

Päivi Yli-Karro

Hallituksen varapj.,  
toimitusjohtaja  
Jyrki Heinimaa

Hallintoneuvoston pj., 
asianajaja 

Sinikka Kelhä

Hallituksen jäsen,  
toimialajohtaja  

Sari Salo

Hallituksen sihteeri, 
hallintopäällikkö  

Ari Pakaslahti

Hallituksen jäsen, 
yrittäjä 

Sirkku Reko

Hallintoneuvoston  
HR asiantuntija  

Leena Wartiainen

Hallituksen jäsen,  
toimitusjohtaja  

Jussi Seppälä

Osuuskauppa Keulan hallitus

HALLINTO JA JOHTO

EURA – SÄKYLÄ

Elovaara Riitta 
Reunanen Ari 
Junkkala Juho 
Silvanto Jenni 
Tamminen Jere 
Tupala Tarmo

 
LAITILA – PYHÄRANTA

Kaila Elli 
Pavela Lahja 
Perhe Jorma 
Vuorio Taija

Hallintoneuvosto
HALLINTONEUVOSTON JÄSENET

Sinikka Kelhä, puheenjohtaja 
Leena Wartiainen, Varapj. 
Virpi Autio 
Markus Halkonen 
Sari Huhtinen 
Anna Kangas 
Jani Konsi 

Ismo Kuuri 
Tatja Penttilä 
Jussi Perkkola 
Kaija Ruosteenoja 
Rami Sainio 
Kaisa Strander 
Daniela Tanhua 
Soili Vaimala

KEULAN HENKILÖKUNNAN  
EDUSTAJAT

Mika Suominen 
Helena Munukka

TILINTARKASTAJAT

Anne Hakala  
(päävastuullisena tilintarkastajana)  
Erkki Viitanen 
(varalla KMPG yhteisönä)

Osuuskauppa Keulan hallinto ja johto 
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Jyrki Maula

Kirsi LäksyMarko Markela

Sami Junnila Johanna SainioTanja Paloluoto

Osuuskauppa Keulan johtoryhmä

EDUSTAJISTO

HALLITUS

HALLINTO-
NEUVOSTO

Mika Marttila 
toimitusjohtaja

Lauri Friman 
controller, 

johtoryhmän 
sihteeri

Sami Junnila 
toimialajohtaja

S-market ja Sale 
-liiketoiminta

Hallinto 
Kiinteistöt 

Tietohallinto

Prisma 
Emotion 

HiusPrisma

Asiakasomistajuus 
Viestintä 
S-Pankki

Taloushallinto 
Konttoritoimet

Mara- ja ABC 
-liiketoiminta ja 

polttoainekauppa

Ari Pakaslahti 
hallintopäällikkö

Marko Markela 
toimialajohtaja

Johanna Sainio 
asiakkuus-ja 

viestintäpäällikkö

Kirsi Läksy 
laskentapäällikkö

Tanja Paloluoto 
toimialajohtaja

Jyrki Maula 
kehityspäällikkö

Osuuskauppa Keulan organisaatiokaavio

Ari PakaslahtiMika Marttila
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#KEULAHAHMO

Asiakasomistajuus  
palkitsee
Asiakasomistajuuden kulmakivi on Bonus, jota kertyy S-ryhmän toimipaikoista ja lukuisten 
yhteistyökumppanei den tuotteista ja palveluista. Bonusta voi saada maksimi tasolla viisi pro-
senttia ja minimitasolla yhden prosentin. Portaikkotasoja on yhteensä yhdeksän. Bonusta ei 
saanut enää vuonna 2018 myöntää alkoholista ja tupakkakategorian tuotteista lainmuutos-
ten vuoksi. Osuuskauppa Keulassa korkeimman viiden prosentin Bonuksen saa 900 euron 
kuukausiostoksilla.

Bonuksen lisäksi asiakasomistaja saa maksutapaetua mak saessaan S-ryhmässä ostoksensa 
S-Etukortilla ja Tankkaus bonusta tankatessaan ABC-polttonesteasemilla. Maksu tapaetua kertyy 
0,5 % ostoksista ja vuonna 2018 asiakkaille palautui maksutapaetuna Keulassa 127 000 euroa.

Tankkausbonuksen sentit muodostuvat kuukauden bonustason mukaan. Viiden prosentin bo-
nusportaalla saa viisi senttiä Tankkausbonus ta per tankkauslitra. Tankkausbonusta maksettiin 
Keulassa vuonna 2018 yhteensä 610 000 euroa.
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#Keulahahmo  
Oskari Seppälä 
mobiilitankkailee
S-mobiili helpottaa nuoren kiekkoilijan  
kiireistä arkea
Urheilullisen näköinen nuori mies istuu autossa ABC 
Kortelan tankkauspisteellä ja näppäilee älypuhelintaan. 
Hetken kuluttua autosta nousee Oskari Seppälä, 19-vuo-
tias Eurasta kotoisin oleva Rauman Lukon A-juniorien 
puolustaja.

- On tämä mobiilitankkaaminen kyllä todella helppoa, Oskari 
Seppälä toteaa. Kun on kiire kouluun tai treeneihin, niin tämä 
on nopea ja kätevä tapa hoitaa tankkaamisen maksaminen. 
Eivätkä kädetkään jäädy maksua automaatilla naputelles-
sa, lisää Seppälä. S-mobiilin avulla tankkauksen maksu ja 
bonusten kirjaus onnistuvat vaivattomasti ilman korttien tai 
rahan laittoa automaattiin.

Oskari Seppälä on muuttanut omaan kotiin Vanha Rauman 
kupeeseen. Hän on myös tuore Keulan asiakasomistaja. 
Liittyminen asiakasomistajaksi onnistui sujuvasti Rauman 
Prisman asiakaspalvelupisteellä.

- Liittyminen oli tosi vaivatonta – minä vain pistin nimma-
reita papereihin ja asiakaspalvelun henkilö opasti ja kertoi 
palveluista ja eduista, Oskari Seppälä kehuu.

- S-mobiili tuli ladattua heti ja siinä tuntuu kyllä olevan run-
saasti hyödyllisiä ominaisuuksia, nuori mies jatkaa. Siellä on 
myös etukuponkeja, joita on näppärä käyttää näyttämällä 
puhelinta kassalla.

S-ryhmäläisyys verissä
Seppälällä on S-ryhmäläisyys verissä – isä on Satakunnan 
Osuuskauppaan kuuluvalla AutoPalinilla töissä. Siksi Os-
karikin on tottunut bongaamaan vihreän logon liikkuessaan 
kaupungilla ja ymmärtää, että bonukset kertyvät pienistäkin 
puroista kuukauden ja vuoden varrella.

- Pelireissuilla yritän aina vinkata, että pysähdytään ABC-
asemalle. Silloin S-Etukortti vilahtaa, nuori puolustaja nau-
rahtaa. Kaikki kaverit eivät vielä S-bonuksia keräile, mutta 
kyllä aika moni on ymmärtänyt, että pientenkin ostosten 
keskittäminen kannattaa!

Nuoren kiekkoilijan arkea rytmittää koulu ja jääkiekko. Abi-
vuottaan lukiossa käyvä Oskari valmistautuu kirjoituksiin ja 
treenejä mahtuu joka arki-iltaan sekä kolme kertaa viikossa 
aamuisin. Viikonloppuisin ovat vielä pelit ja pelireissut tähän 
päälle. Lukko-akatemia mahdollistaa koulun ja jääkiekon 
yhdistämisen, vaikka kiireiseltä päivät usein vaikuttavatkin.

Keula on mukana tukemassa sekä Lukon liigajoukkuetta, 
että juniori-Lukon toimintaa. Asiakasomistajat saavat kah-
den euron alennuksen Keulakatsomon lipuista Lukon liiga-
peleissä. Lippuja voi ostaa useista Keulan toimipaikoista.

Oskari Seppälä toivottaakin kaikki mukaan kannustamaan 
Lukkoa sekä liigassa että A-junioreissa, vielä on kauden tär-
keimmät pelit jäljellä!
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#KEULAHAHMO

Osuuskauppa  
Keulan edustajiston 
vaalit 2018
Osuuskauppa Keulan omistaa lähes 31 000 asiakasomistajaa. Asiakasomistajat valitsevat joka 
neljäs vuosi Osuuskauppa Keulalle edustajiston, joka käyttää omistajien ääntä sen hallinnossa. 
Jokaisella osuuskaupan asiakasomistajalla on edustajistovaaleissa tasan yhtä monta ääntä: 
yksi. Äänestää voivat ennen vaalivuotta 15 vuotta täyttäneet asiakasomistajat.

Edustajisto on asiakasomistajien edustaja osuuskaupan hallinnossa. Se tekee päätöksiä ja 
toimii äänitorvena, joka vie osuuskaupan johdolle asiakasomistajien kehitysajatuksia: ideoi-
ta ja toiveita kaupan palveluiden parantamiseksi. Edustajisto valitsee hallintoneuvoston, jonka 
tehtävä on valvoa osuuskaupan liiketoimintaa ja päättää mm. toiminnan huomattavasta supis-
tamisesta tai laajentamisesta, vahvistaa strategia sekä valita hallitus ja toimitusjohtaja. Lisäksi 
edustajiston tehtäviin kuuluu osuuskaupan tilinpäätöksen vahvistaminen. Edustajisto päättää 
mitä taseen mahdollisesti osoittamalle ylijäämälle tehdään. Osuuskaupan edustajisto päättää 
myös mahdollisista sääntömuutoksista sekä fuusiohankkeista.
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#Keulahahmo  
Sinikka Kelhä  
asiakasomistajien  
asialla 
Vanhan Rauman kadut kylpevät maaliskuisen pakkaspäivän 
valossa. Erään vanhan rakennuksen oven avaa asianajaja, 
varatuomari Sinikka Kelhä. Asianajajan työt Satakunnan ja 
Varsinais-Suomen alueella vievät ison osan Kelhän ajasta.

Lisäksi luottamustoimet Suomen Asianajajaliiton hallituk-
sessa sekä puheenjohtajan tehtävä Osuuskauppa Keulan 
hallintoneuvostossa haukkaavat oman palansa Kelhän 
kalenterista. Hallintoneuvoston tehtävä on muun muassa 
valvoa osuuskaupan liiketoimintaa, vahvistaa strategia sekä 
valita hallitus ja toimitusjohtaja.

Osuuskauppa Keulan edustajiston vaalit 
8.-21.3.2018
Hallintoneuvoston valitsee puolestaan osuuskaupan edus-
tajisto. Osuuskauppa Keulan edustajiston vaalit käydään 8.-
21.3.2018 ja kaikilla asiakasomistajilla on vaaleissa yksi ääni.

- Keula on alueellisesti merkittävä toimija isona työllistäjä-
nä, yhteiskuntavastuun kantajana ja näkyvänä yhteistyö-
kumppanina joka on monessa mukana, sanoo Sinikka Kelhä. 
Tässä mielessä edustajistovaalit on tärkeä vaikuttamis-
mahdollisuus kaikille asiakasomistajille, Kelhä jatkaa.

Vapaa-aika kuluu hevosten parissa
Jos ovat Sinikka Kelhän työpäivät kiireisiä, niin vapaa-ajalla 
miltei kaiken huomion vievät hevoset ja ratsastusurheilu.

- Olen ratsastanut nuoresta asti ja nyt vähän vanhemmalla 
iällä osallistunut myös kouluratsastuskilpailuihin, Kelhä sa-
noo. En ole kyllä ihan varma onko kilpaileminen se oma juttu, 
hän jatkaa.

Ratsastusseura Dressage Riders´ Team järjestää Raumalla 
Vanha-Lahden maneesissa valmennuksia ja tapahtumia.

- Monelle tulee yllätyksenä, että seurastamme on päädytty 
lajin EM-kisoihin asti sekä ammattilaiseksi Saksaan, Sinikka 
Kelhä kehaisee.

Kaikki asiakasomistajat voivat äänestää
Edustajisto on asiakasomistajien edustaja osuuskau-
pan hallinnossa. Se tekee päätöksiä ja toimii äänitor-
vena, joka vie osuuskaupan johdolle asiakasomistajien 
kehitysajatuksia: ideoita ja toiveita kaupan palveluiden 
parantamiseksi.

- Kaikki Keulan asiakasomistajat pääsevät vaikuttamaan 
edustajiston vaaleissa, joten siinä on mahdollisuus olla mu-
kana rakentamassa parempaa kotiseutua siltä osin, Sinikka 
Kelhä kuvailee.

Osuuskauppojen edustajisto on perinteisesti ollut hyvin 
asiakasomistajiensa näköinen. Siihen kuuluu niin kaupan 
kassoja, rakennusmiehiä, sairaanhoitajia, toimistotyönteki-
jöitä kuin ammattipoliitikkoja. Yhteistä kaikille on kiinnostus 
osuuskaupan asioihin.

- Edustajiston jäsenet tuovat kokouksiin kuulemiaan palaut-
teita, kehitysideoita ja parannusehdotuksia omalta jäsen-
alueeltaan, kertoo Osuuskauppa Keulan hallintoneuvoston 
puheenjohtaja Sinikka Kelhä.

Sinikka Kelhä rohkaisee kaikkia asiakasomistajia käyttä-
mään ääntään neljän vuoden välein käytävissä vaaleissa, 
jotka ovat käynnissä 8.-21.3.2018.

11



#KEULAHAHMO

S-Pankki on S-ryhmän ja LähiTapiola-ryhmän omistama kauppapankki, jonka palvelut on ensi-
sijaisesti suunnattu omistajayhtiöidensä asiakas omistajille. S-Etukortin käyttäjät saavat pankin 
asiakas edut – yhdistelmäkortin, käyttötilin ja pankkitunnukset maksutta. Asiointi S-Pankissa on-
nistuu alueosuuskauppojen pal velupisteillä sekä mobiilisti, puhelimitse sekä verkkopal velussa.

Osuuskauppa Keulassa S-Pankin palveluista on kiinnos tunut yhtä useampi asiakasomistaja ja 
haluamme palvella heitä parhaan osaamisemme mukaan. Sen vuoksi osuuskaupassa tehtiin 
alkuvuodesta 2018 organisaatiomuutos, jossa Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki keskitettiin 
erillisen asiantuntijatiimin hoidettavaksi. Uusi ”Keulatiimi” liitettiin osaksi konsernin Asiakkuus- 
ja viestintäyksikköä. Asiakasomistajuus ja S-Pankki kulkevat käsi kädessä, sillä jokaisen asia-
kasomistajan Bonus maksetaan S-Pankin S-Tilille.

S-Pankki  
asiakasomistajien  
oma pankki
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#Keulahahmo  
Inga Laaksonen  
osuuskauppalainen jo 
neljännessä polvessa
Osuuskauppa Keulassa tehtiin alkuvuodesta organisaa-
tiomuutos, jossa asiakasomistajuuden ja S-Pankin palvelut 
keskitettiin erillisen asiantuntijatiimin hoidettavaksi. Uusi 
”Keulatiimi” onkin nyt osa asiakkuus- ja viestintäyksikköä. 
Asiakasomistajuus ja S-Pankki kulkevat käsi kädessä, sillä jo-
kaisen asiakasomistajan Bonus maksetaan S-Pankin S-Tilille.

- S-Pankki on ihan tavallinen pankki, vaikka toimimmekin kau-
passa, vastaa palvelupäällikkö Inga Laaksonen hymyillen, kun 
asiakas kysyy, että millainen pankki tämä S-Pankki oikein on.

Helmikuun alusta asti toimineen asiantuntijatiimin pal-
velumyyjistä monella on finanssialan ammattitutkinto ja 
tehtävää hyvin tukeva koulutus. Tavoitteena on tarjota 
parasta mahdollista palvelua sekä asiakasomistaja- että 
pankkiasioissa.

- Moni on kilpailuttanut pankkinsa ja hoitaa nyt päivittäiset 
pankkiasiointinsa kauppareissun yhteydessä. Ihmiset ovat 
kokeneet tämän tosi näppäränä, koska esimerkiksi aukiolo-
ajat ovat erittäin joustavat, Laaksonen kertoo.

- Rauman Prisman lisäksi Keulalla on palvelupiste Laitilassa 
ja juhannusviikolla avaamme uuden pisteen Euraan. Meillä 
voi nyt asioida myös ajanvarauksella, kertoo Inga tyytyväi-
senä palvelu-uudistuksiin.

Keulalaisuus verissä
Inga Laaksosen kauppaneuvos-vaarin isä oli jo aikanaan 
liikkeenharjoittaja paikallisessa osuuskaupassa Pyhäjo-
ella. Tästä linja on jatkunut kunniakkaana aina Ingaan asti 
ja onpa hän löytänyt puolisonsakin S-Ryhmän sisältä.

- Aloitin S-market Tarvontorin pullotyttönä jo 14-vuotiaa-
na ja sillä tiellä olen, iloinen Inga naurahtaa.

- Vakavasti ottaen, olen kyllä todella ylpeä omasta työn-
antajastani. Keula on antanut minulle mahdollisuuden 
kasvaa työssäni ja myös kouluttautua ja oppia jatkuvasti 
lisää.

Arki on kiireistä pienten lasten kanssa
Pian viisi vuotta täyttävä Aleksander pyörii kentän laidalla, 
kun vanhemmat lapset pelaavat pesäpalloa. Aviomies Mikko 
valmentaa 11-vuotiaan Wennyn joukkuetta ja 13-vuotias 
Nikolas pelaa myös.

- Harrastamme Eurajoen Veikoissa, koska se on lähin pe-
säpalloseura, jossa myös pojat voivat harrastaa lajia, Inga 
Laaksonen sanoo.

- EuVe on myös Keulan Kannustaja-seura, joten siinäkin 
mielessä tämä homma natsaa hyvin!
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#KEULAHAHMO

Asiakasomistajilla on ostoksista maksettavien Bonuksen, Tankkausbonuksen ja maksutapaedun 
lisäksi käytettävissään lukuisia etuja ja palveluita. Yksi tärkeimmistä palvelukokonaisuuksista on 
S-mobiili, joka yhdistää pankin ja kaupan tietoja asiakkaan hyödyksi. Omien osto- ja bonustieto-
jen lisäksi sovelluksesta löytyy osto- ja takuukuittiosio, etuusosio, pankki- ja sijoitusosio, Siirto-
maksujärjestelmäosio, LähiTapiolan vakuutusosio sekä ABC-mobiilitankkausosio. S-mobiili oli 
vuoden 2018 lopussa käytössä noin 10 000 asiakasomistajalla.

S-mobiilissa on saatavilla monenlaisia etukuponkeja niin osuuskaupan omista yksiköistä kuin 
yhteistyökumppaneiltakin. Keulassa etukupongit on liitetty myös seurojen ja yhdistysten tapah-
tumiin. Edut ovat rahanarvoisia, sillä useimmiten ne tarjoavat normaalia edullisemman hinnan 
esimerkiksi pääsylipuille ja myyntituotteille. Toisinaan voit saada kaksi tuotetta yhden hinnalla 
tai kaupan päälle yllätyksen. Edut vaihtelevat osuuskaupoittain ja alueittain.

S-mobiilissa omat  
tiedot ja edut
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#Keulahahmo  
Irene Villanen  
liputtaa innovatiivisen  
yhteistyön puolesta
Otanlahden pesäpallostadion kylpee kesäauringossa. Feran 
sinivalkoisiin väreihin pukeutunut Irene Villanen mittailee 
kenttää, jolla raumalaisseuran naiset pelaavat Superpesik-
sen kotiottelunsa.

Tämän vuoden alusta lähtien Feran hallituksessa mukana 
ollut Villanen naurahtaa, että heidän perheensä on varsinai-
nen pesäpalloperhe. Irenen tytär pelaa seuran F2-juniori-
joukkueessa ja aviomies toimii joukkueen valmentajana.

- Hallitustyöskentely antaa minulle syvempää näkökulmaa 
pesäpallo- ja seuratoimintaan. Tässä pääsee katsomaan 
kulissien taakse. Koen tuovani tähän hallinto- ja markki-
nointiosaamista. Osaan antaa vinkkiä, miten tietyt erilaiset 
koneistot toimivat ja miten niitä kannattaa lähestyä, Villa-
nen sanoo.

Fera lisää muiden paikallisten urheiluseurojen tavoin Rau-
man kaupungin viihtyvyyttä ja vetovoimaa. Villanen toimii 
päivätyökseen kaupungin matkailupäällikkönä.

- Rauma on tapahtuma- ja urheilukaupunki, josta löytyy 
pääsarjatason urheilutarjonta niin kesällä kuin talvellakin. 
Meillä on myös paljon kulttuuritapahtumia.

Osuuskauppa Keulan palvelut täydentävät omalta osaltaan 
matkailua.

- Keulalla on paljon niitä peruspalveluita, joita matkailijat 
kaipaavat. Lisäksi aukioloajat ovat sellaisia, jotka soveltuvat 
matkailijoille.

S-mobiililla etuja Feran kotiotteluissa
Keula on tiiviisti mukana Feran arjessa. Yhteistyö on vuoro-
vaikutteista. Se sisältää monenlaista näkyvyyttä, ja tarjoaa 
kannattajille mahdollisuuden tukea seuraa.

- On äärimmäisen hieno asia, että Keulan kaltainen iso toi-
mija haluaa olla mukana toiminnassamme. Heillä on toimi-
pisteitä monessa paikassa, ja saamme sitä kautta vietyä yh-
teistyössä myös Feran viestiä eteenpäin, Villanen kiittelee.

Keula näkyy Otanlahden stadionilla useammassa paikas-
sa. Katsomo- ja kioskirakenteisiin kiinnitettyjen näyttävien 
mainosten lisäksi sovelluskaupoista ladattava S-mobiili-
sovellus on kotiotteluissa vahvasti läsnä.

-S-mobiilin kautta sovelluksen käyttäjä saa erilaisia etuja 
kotiotteluidemme aikana. Se on yksi hieno tapa, jolla voimme 
antaa yhdessä peleihin saapuville heidän ansaitsemaansa 
huomiota.

Villanen on itse juuri ottanut sovelluksen käyttöön. Hän te-
kee ruokaostokset S-ryhmän kaupoissa ja tankkaa autonsa 
ABC:lla. S-mobiilissa esimerkiksi ostoskuitit pysyvät hyväs-
sä tallessa.

- Sovellus on selkeä ja kätevä. Saan edut suoraan puheli-
meeni, ja sieltä löytyy asiakasomistajalle helposti paljon tär-
keää informaatiota.

Yhteistyö on molemminpuolista innovaatiota
Keula ja Fera ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia. Yksi pitkän 
kumppanuuden tärkeimmistä tekijöistä on uudet innovatii-
viset ideat.

- Hyvässä yhteistyössä ideoidaan yhdessä. Heitetään uusia 
ideoita ilmoille ja keskustellaan niistä. Yksi esimerkki tällai-
sesta on stadionin kioskin edessä oleva #Keulahahmo-sel-
fieseinä, Villanen kertoo.

Feraa voi tukea myös KannustajaBonuksen kautta. Asiakas-
omistajatalouden pääjäsen voi liittyä valitsemansa seu-
ran tukijaksi Omalla S-kanavalla, ja määritellä tuettavien 
yhteisöjen listalta juuri sen seuran, jonka tukea hän haluaa 
Kannustajana kasvattaa.
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#KEULAHAHMO

Osuuskauppa Keulan strategiassa henkilöstön työ tyytyväisyys on nostettu myynnin lisäksi kes-
keiseen asemaan. ”Hymy – tervehtiminen – kiitos” ovat teemoja, jotka näkyvät päivittäin toimi-
pisteissämme henkilökuntamme huulilla. Uskomme vahvasti, että kun teemme toisille niin kuin 
toivoisimme itsellemme tehtävän, saamme kestäviä tuloksia organisaatiokulttuuriimme. Olem-
me luotettava ja turvallinen työyhteisö, meillä on omasta mielestämme täällä maailman parhaat 
työkaverit!

Keulassa henkilöstön työtyytyväisyyttä mitataan vuosittain kyselyllä, jonka toteuttaa Corporate 
Spirit -tutkimuslaitos. Tutkimustulosten perusteella Keulalaisten tyytyväisyys oli jälleen vuonna 
2018 erinomaisella AAA-tasolla. Keula on vastuullinen työnantaja ja tukee vahvasti alueensa 
nuorten työllistymistä. Toimialueen suurimpana palvelualan työnantajana tarjosimme vuonna 
2018 kesätyöpaikan noin 120 nuorelle. Lisäksi Tutustu ja tienaa -projektin myötä tarjosimme 
noin 80 paikalliselle nuorelle työtä ja sitä kautta toivottavasti innostuksen työskennellä palvelu-
alalla myös tulevaisuudessa. Keulassa voi työskennellä useissa erilaisissa tehtävissä kaupan 
myyjästä ravintolan tarjoilijaan tai konttorin henkilökuntaan. Yksiköiden päälliköt vastaavat toimi-
alajohtajien alaisuudessa toimipaikan henkilöstöstä, tuloksesta ja kehittymisestä.

Henkilöstö tekee  
Keulan
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#Keulahahmo  
Sami Pihlajaniemi  
toivottaa asiakkaat  
tervetulleeksi 
Vanhan Rauman  
idylliin
Amarillon terassilla riittää vipinää. Lounastajat nauttivat ke-
säisestä säästä ja Vanhan Rauman ainutlaatuisesta idyllistä.

- Terassimme on keskeisellä paikalla kaupunkia. Tässä on 
mukava pysähtyä nauttimaan virvokkeita ja ruokaa joko 
lounasaikaan tai a’la carte -listalta, Amarillon ravintolapääl-
likkö Sami Pihlajaniemi kertoo.

Amarillon terassi on osittain katettu, joten terassilla viihtyy 
säällä kuin säällä. Viileämmällä ilmalla terassilämmitti-
met pitävät asiakkaat lämpiminä. Sami kuvailee tunnelmaa 
keski-eurooppalaiseksi.

- Vaikka itse sanonkin, niin meillä on mielestäni kaupungin 
parhaat drinkit. Keitämme täällä itse kaikki siirapit ja myös 
mehut puristamme itse.

Heinäkuu on keskustassa vilkas. Pitsiviikolla Vanhan Rau-
man kadut on suljettu autoliikenteeltä ja kadut täyttyvät ja-
lankulkijoista. Markkina-alueen keskipisteessä sijaitsevas-
sa Amarillossa asiakkaita palvellaan kokonaisvaltaisesti.

- Monesti näkee terassilla turisteja tutkiskelemassa kau-
pungin karttaa. Me paikallisina asiakaspalvelijoina pystym-
me antamaan heille vinkkiä, että mihin paikkoihin kannattaa 
ehdottomasti tutustua.

Yksilöllinen palvelu luo elämyksiä
Samille tuli toukokuussa täyteen kymmenen vuotta Osuus-
kauppa Keulan palveluksessa. Hän aloitti tuolloin ravintola-
päällikkönä Amarilloa edeltäneessä Rossossa.

- Nautin asiakkaiden kanssa työskentelystä ja sosiaalisesta 
kanssakäymisestä. Lisäksi minulle on tärkeää, että teemme 
asioita tietyllä tasolla. Olen sen verran kilpailuhenkinen, että 
saan siitä hyvää fiilistä, kun kaikki jutut on tehty viimeisen 
päälle hyvin.

Ravintolamaailma on muuttunut kymmenen vuoden aikana. 
Yksi muutos on se, että nykyään ruoka valmistetaan alusta 
loppuun itse ravintolan keittiössä.

- Uusimmassa listassa on esimerkiksi ylikypsää porsasta. 
Se tulee meille raakana ja me valmistamme sen maustami-
sineen täällä. On hienoa, että ihmiset haluavat enemmän 
elämyksiä ja nautintoja. Me haluamme tuottaa yksilöllistä 
palvelua ja sitä kautta hienoja kokemuksia.

Veri vetää vihreälle veralle
Vapaa-ajallaan kolmen lapsen isä harrastaa jalkapalloa. 
Pihlajaniemi on mukana Pallo-Iirojen hallituksessa ja toimi-
nut jo vuosia juniorivalmennuksessa.

- Olen itse pelannut jalkapalloa käytännössä koko 
elämäni. Huomasin jossain vaiheessa, että veri vetää 
kentälle ja kentän laidalle. Urheilu on oma maailmansa ja 
on mahtava työskennellä lasten kanssa. On palkitsevaa, 
kun näkee heidän kehittyvän ja oppivan jatkuvasti uusia 
asioita.

Osuuskauppa Keula tukee seudun lasten ja nuorten 
jalkapalloharrastusta. Pallo-Iirot on yksi yhteistyöseu-
roista ja tulevaan syksyyn on myös suunnitteilla asia-
kasomistajaperheiden tapahtumaa supersuositussa 
Iirolandiassa.
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#KEULAHAHMO

Osuuskauppa Keula on 115-vuotias. Historiankirjoissa kerrotaan, että raumalainen Otto Palen 
kutsui vuonna 1903 käsityöläisiä ja ammattiväen edustajia koolle Raittiusyhdistyksen raken-
nukseen Rauman Kalatorin varrelle. Kokouksen yksimielisenä tuloksena perustettiin Raumalle 
Osuuskauppa. Myöhemmin vuonna 1966 Eurajoen, Lapin ja Hinnerjoen Osuuskaupat sulautui-
vat Rauman Osuuskauppaan ja Keula sai nykyisen nimensä. Lännen Osuuskauppa ja S-market 
Artturi Laitilasta täydensivät Keulaa vielä 80- ja 90-luvuilla. Vuonna 2018 lähes 31 000 asiakas-
omistajan osuuskauppa ulottuu Euraan, Eurajoelle, Laitilaan, Pyhärantaan, Raumalle ja Säkylään.

Rauman seutu kehittyy ja voi hyvin. Osuuskauppa on vahvasti tukemassa oman seutunsa kehit-
tymistä useissa eri rooleissa. Eri asiakasomistajasukupolvia on aina autettu elämässä eteenpäin 
tukemalla esimerkiksi lasten harrastamista, työllistämällä nuoria ja ennen kaikkea pitämällä 
paikallisten tuottajien puolia. Liike-elämän vaatimukset muuttuvat koko ajan ja asiantuntijuut-
ta ja erityisosaamista tarvitaan yhä enemmän. Keulassa on uskallettu erityisesti vuonna 2018 
ottaa uusia askelia ydintoimintaan keskittymisessä ja asiantuntijuuden ostamisessa paikallisilta 
yhteistyökumppaneilta. Esimerkiksi mainostuotantoa tehdään nyt paikallisten mainos- ja media-
yhtiöiden voimin.

Yhteistyö on  
osuuskaupan ydin
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#Keulahahmo  
Tiina Hämäläinen  
on oikea työelämän  
moniottelija
Tiina Hämäläisen iloinen puheenparsi soljuu satakuntalai-
sittain, mutta jostain sieltä alta kuultaa pohjois-karjalainen 
vivahde. Tiina muutti Lieksasta Turun kautta Säkylään noin 
kuusi vuotta sitten.

- Muutin tietyllä tapaa vahingossa. Haaveilimme mieheni 
kanssa Pyhäjärven rannalla sijaitsevasta mökistä. Kä-
vimme katsomassa taloa, johon ihastuimme ja sen myötä 
siitä tuli meidän kotimme, Hämäläinen kertoo.

Paikalliset ihmiset ja miljöö ovat tehneet Tiinaan vaiku-
tuksen. Hän kuvaileekin Satakuntaa Suomeksi pienois-
koossa. On koskia, järviä ja merta sekä tasaista että 
harjuista maastoa.

- Aluksi olin Itä-Suomen tyttönä hieman ihmeissäni. 
Saatoin jopa suututtaa ihmisiä puheliaisuudellani. Koin 
hiljaiset hetket epämiellyttävinä. Ystäväni sanoi tuolloin, 
että jos sinulla ei ole asiaa, niin voi myös olla hiljaa, Hä-
mäläinen naurahtaa.

- Olen kuitenkin juurtunut erittäin hyvin. Jo hetken Säky-
lässä asuttuani, huomasin isommissa kaupungeissa käy-
dessäni kaipaavani sitä uuden kotipaikkakunnan rauhaa. 
Sitä ilman en enää osaisi edes olla.

Pyhäjärviseudulla tunnelma ja tuotteet lähellä
Hämäläinen on ollut osuuskauppalainen yläasteikäisestä 
asti. Paikkakunnat ovat vaihtuneet, mutta S-Etukortti on 
kulkenut aina mukana.

- Bonukset ja edut ovat niitä asioita, joista pääsee nautti-
maan jokapäiväisessä arjessa. S-mobiilia olen nyt ot-
tamassa käyttöön. Tiedän, mitä kaikkea hienoa se pitää 
sisällään ja se tulee varmasti olemaan todella kovassa 
käytössä.

Osuuskauppa Keula näkyy ympäri Pyhäjärviseutua. Asuk-
kaita palvelevat Euran uusi kauppakeskus, Säkylän kevääl-
lä 2017 avattu S-market sekä Sale Kauttua.

- Säkylän S-market on aitiopaikalla. Valikoimat ovat laajat 
ja muut palvelut kuten apteekki, tukevat sen toiminto-
ja. Euran kauppakeskus taas on todella iso, juuri sellai-
nen, mitä Pyhäjärviseudulle on kaivattukin, Hämäläinen 
kiittelee.

Keula on mukana taistelussa hävikkiä vastaan. Tiina kertoo 
osuneensa muutamaan otteeseen iltakahdeksan jälkeen 
ostoksille.

- Taistelu hävikkiä vastaan on todella tärkeä asia. Olen 
omalta osaltani osallistunut tähän ostamalla ilta-aikaan 
hävikin välttämiseksi alennettuja tuotteita.

- Suosin myös paikallisia tuotteita ja Keulan toimipisteis-
tä niitä löytyy todella hyvin. On kiva ostaa tuotteita, joiden 
viljelijät tunnen.

Yhteinen tekeminen luo yhteisen ilon
Tiina Hämäläinen työskentelee asiakkuuspäällikkönä mai-
nostoimisto Jabadabaduussa. Vapaa-ajallaan hän on muka-
na Rauman Nuorkauppakamarissa.

- Nuorkauppakamari on paikka, jossa saman henkiset ih-
miset kokoontuvat, verkostoituvat ja kehittävät itseään. 
Siellä moni pääsee toteuttamaan itseään myös tehtävissä, 
joita ei välttämättä omassa työssään pääse kokeilemaan. 
Monelle yrittäjälle Nuorkauppakamari on tietyllä tapaa myös 
työyhteisö.

Osuuskauppa Keula tekee yhteistyötä Nuorkauppakamarin 
kanssa. Yhteisiä projekteja ovat muun muassa perinteinen 
Joulupuu-keräys, joka toteutetaan Rauman Prisman aulas-
sa sekä Route 60 -aluekokous.

- Keula näkyy kokouksessa. Lisäksi Osuuskauppa Keula 
on mukana Nuorkauppakamarin vuosittain järjestettävillä 
Urastartti-messuilla.

Vastapainoa työlleen Tiina saa tanssitunneilta, joita hän 
ohjaa Eurassa ja Säkylässä. Show- ja hiphop-tanssi ovat 
lähellä sydäntä.

- Tanssi on ollut aina tavalla tai toisella osa elämääni. Lasten 
kanssa työskentely on parasta. On hienoa nähdä se vilpitön 
ilo, kun lapset pääsevät liikkumaan ja nauttimaan yhdessä 
tekemisestä. Iso kiitos Keulalle siitä, että he ovat tänä vuon-
na tukemassa näitä tanssitunteja.
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#KEULAHAHMO

Keulan vastuullisuusajattelussa korostuu paikallisuus ja loppuun asti hiottu tuotantoketju. Keula 
edistää toimialueensa hyvinvointia investoimalla, työllistämällä ja vauhdittamalla muuta yritys-
toimintaa. Osuuskauppa ostaa vuosittain huomattavan määrän tuotteita ja palveluja paikallisilta 
toimittajilta, joten toiminnalla on merkittävä välillinen työllistävä vaikutus.

Osuuskauppa Keulan toimipaikoissa myytävät tuotteet valitaan ja kuljetetaan niin, että laatu- ja 
ympäristökriteerit huomioidaan sekä tuote- että toimittajavalinnassa. Tuotteiden laatua ja tur-
vallisuutta valvotaan useissa toimitusketjun eri vaiheissa, joten asiakkaille toimitetaan vain 
turvallisia tuotteita. Tuotevalikoimiin kuuluu useita ympäristö- ja energiamerkittyjä tuotteita sekä 
luomutuotteita. Merkintöjen yhtenä tarkoituksena on ohjata asiakkaita valitsemaan ympäris-
töystävällisiä tuotteita. Hävikkiä ehkäistään myymällä markettien ilta-alessa poistuvia tuotteita 
tupla-alennettuun hintaan ja lahjoittamalla satojen tuhansien eurojen arvosta elintarvikkeita 
paikalliselle hyväntekeväisyysjärjestölle.

Keula kantamassa 
vastuuta alusta  
loppuun
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#Keulahahmo  
Janne Rantala tukee  
työkseen apua tarvitsevia
Rauman Seudun Katulähetys ry tekee tärkeää työtä alu-
een asunnottomien, työttömien ja vähäosaisten hyväksi. 
Toiminnanjohtaja Janne Rantala kertoo, että päivittäin 
kohdattavia ihmisiä on yli 200. Lisäksi tukiasunnoissa asuu 
30 asukasta.

– Palvelulupauksemme on, että otamme vastaan kaikki, 
jotka ovesta tulevat ja ohjaamme heidät oikeanlaisen tuen 
piiriin. Annamme apua kaikille sitä tarvitseville, niin yksinäi-
sille kuin perheillekin, Rantala kertoo.

Palvelupolku on laaja. Palveluihin kuuluu muun muassa 
lastensuojelun kautta tulevien lasten ja nuorten harras-
tusryhmiä sekä yli 17-vuotiaille tarjottavaa koulutus- ja 
työllistämistoimintaa.

– Tänä vuonna koulutusten kautta suoritetaan noin 
80 osanäyttötutkintoa eri aloilla. Järjestämme 
myös etsivää nuorisotyötä sekä matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkatoimintaa.

Alueellista hyvinvointia ihmisläheisesti
Yksi toiminnan osa-alueista on ruoka-apu. Sitä tarvitsevat 
ihmiset kaikista ikä- ja yhteiskuntaluokista. Suomessa niin 
sanotuissa leipäjonoissa käy viikoittain yli 30 000 ihmistä.

– Ruoka-apu on keino saada apua tarvitsevat ihmiset ovesta 
sisään. Tämän jälkeen meidän tehtävämme on ohjata heidät 
oikeanlaisen avun piiriin. Tällaisia ovat esimerkiksi asumis-, 
työllistämis- ja koulutuspalvelut sekä hygieniaan, tervey-
teen ja harrastuksiin liittyvät asiat, Rantala sanoo.

– Ruoka-avussa on tärkeää, että meidät löytää keskeisil-
tä paikoilta, joihin ihmisten on helppo tulla. Se joka hakee 
viimeisenä ruoka-avun, saa aivan saman kokoisen määrän 
ruokaa kuin aamun ensimmäinenkin.

Apua tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa koko ajan. Ker-
rannaisvaikutukset ovat suuret, sillä ihmisen hyvinvointi 
heijastuu hänen läheisiinsä.

– Se miten pidämme heikoimmasta huolta kertoo siitä, 
minkälainen yhteiskunta me olemme. Mikäli meillä ei ole 
hyvinvoivaa ympäristöä ja yhteisöä, ei esimerkiksi yrityksil-
le riitä työvoimaa eikä asiakkaita. Tämän takia on tärke-
ää kehittää uusia yhteistyömalleja, joilla voimme auttaa 
toisiamme.

Keula mukana päivittäisessä toiminnassa
Osuuskauppa Keula on Rauman Seudun Katulähetykselle 
tärkein yksittäinen yhteistyökumppani. Yhdistys hakee päi-
vittäin Keulan toimipisteistä ruokaa. Rantala korostaakin, 
että vuositasolla useiden satojen tuhansien arvoisella avulla 
estetään hävikkiä ja autetaan ihmisiä monin eri tavoin.

– Jaamme joka päivä toistasataa ruokakassia. Keula mah-
dollistaa meille toimintaympäristön, jota ilman emme saisi 
ihmisiä avun piiriin ja sitä kautta takaisin jaloilleen. On tärke-
ää, että iso paikallinen toimija mahdollistaa omalta osaltaan 
hyvinvointiyhteiskuntaa myös tällä saralla.

Leipäjonoissa ruokakasseja jakavat kuntouttavan työtoi-
minnan ihmiset. Näin autettavista tulee auttajia.

– Tällä tavalla Keula mahdollistaa myös sen, että mei-
dän asiakkaamme työllistyvät leivänjakajiksi ja se motivoi 
heitä eteenpäin toimien hyvänä ensiaskeleena takaisin 
työelämään.

Keula tarjoaa Katulähetyksen asiakkaille lippuja erilaisiin 
tapahtumiin, on mukana työ- ja nuorisotoiminnassa sekä 
vuosittain järjestettävässä Asunnottomien yössä.

– Liput mahdollistavat, että yhteiskunnasta syrjäytyneet 
pääsevät mukaan sellaisiin tapahtumiin, joissa käyvät kaikki 
muutkin. Kun heille avautuu mahdollisuus olla kuin kuka 
tahansa ilman erilaisuuden korostamista, eivät he koe lei-
mautumisen pelkoa.

Keula ja Rauman Seudun Katulähetys ovat olleet yhdessä 
myös muun muassa SuomiAreenalla ja Urastartti-messuilla 
sekä työllistäneet nuoria.

Vapaa-aika menee jäällä ja S-market  
Kehätien lihatiskillä
Rantala näkee työssään paljon yksinäisyyttä ja syrjäytynei-
syyttä. Hänelle perheen yhteinen aika onkin tärkeää. 8-vuo-
tiaan pojan ja 3-vuotiaan tytön isä käyttää vapaa-aikansa 
pääasiassa lastensa harrastusten parissa.

– Olen mukana poikani jääkiekkojoukkueen valmentajana ja 
tyttäreni kanssa käymme musiikkikerhossa. Itse harrastan 
kestävyysurheilua eli maratoneja ja triathloneja. 

Perheellisenä miehenä Rantala kertoo käyttävänsä päivittäin 
Keulan kauppojen palveluita. Hän on myös S-Pankin asiakas.

– Lähikaupaksemme on muodostunut S-market Kehätie. 
Sieltä löytyy aivan loistava palveleva lihatiski. Nelihenkinen 
perhe kerryttää paljon Bonuksia ja S-Pankkihan on pankki 
siinä missä muutkin eli S-Etukortilla voi maksaa missä päin 
Suomea tahansa.
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Tunnusluvut kehittyneet odotetusti
• Liikevaihto kasvoi 2,7 % ja oli vuonna 2018 noin 152,5 milj.€

• Liiketoiminnan tulos vuonna 2018 oli 4,3 milj.€. Tulos kasvoi 731 t€ (+18 %)

Lähes 31 000 asiakasomistajaa saivat bonuksia 6 miljoonaa
• Uusia asiakasomistajia liittyi Osuuskauppa Keulaan 1250. Tarkka jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 30 945. 

• Keulan asiakasomistajat saivat bonuksia noin 5,88 milj.€.  
 Lisäksi maksettiin maksutapaetua noin 127 000 € ja tankkausbonusta noin 610 000 €.

Investoinneilla entistäkin parempaa asiakaskokemusta
• Vuoden 2018 investoinnit olivat 5,6 milj.€ (edellisvuonna 5,7 milj.€)

• Investoinnit on toteutettu ja toteutetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella

• Keulan omavaraisuusaste 12/2018 oli 77,3 %, Keula on nettovelaton

• Investoinnit kohdistuivat uuden liiketoiminnan rakentamiseen, vanhan liiketoiminnan uudistamiseen  
 sekä energiatehokkuuden parantamiseen

• Investoinnit tulevat jatkumaan korkealla tasolla myös tulevina vuosina

Keula aktiivisesti mukana paikallisessa harrastus- ja tapahtumatoiminnassa
• Kannustajaseuroja mukana koko Keulan alueelta

• Paikallista harrastustoimintaa tuettiin vuonna 2018 yhteensä 90 000 € eurolla

• Jo viides Ässä-monitoimikenttä vihittiin syksyllä käyttöön Kourujärven koululla

• 115-vuotisjuhlaa vietettiin eri puolilla Keulan toiminta-aluetta

Menestyksen mahdollistaa motivoitunut palveluhenkilöstö 
• Työtyytyväisyys oli vuonna 2018 jälleen erinomaisella AAA tasolla valtakunnallisessa  
 Corporate Spirit Oy:n teettämässä tutkimuksessa

• Tutkimukseen liittyvään kyselyyn vastattiin esimerkillisesti vastausaktiivisuuden ollessa 90,5 %

• Keulassa työskentelee vuoden mittaan keskimäärin 500 henkilöä

• Keulan verkostossa on yhteensä 38 eri liiketoimintayksikköä 

Osuuskauppa Keulan
vuosi 2018  
tiivistettynä
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Osuuskauppa Keula on yli 31 000 asiakasomistajan  
omistama raumalainen yritys. Keulan toimialue ulottuu 
Raumalta Euraan, Eurajoelle, Laitilaan, Pyhärantaan ja  
Säkylään. Keulan liiketoiminta-alueita ovat market- ja 
erikoistavarakauppa, ABC-liiketoiminta ja ravintola- 
liiketoiminta.

Sinua palvelevat toimialueellamme yksi Prisma, seit-
semän S-marketia, yhdeksän Salea, Kortelan ABC-
liikennemyymälä, Liikenneasema Talliketo, kuusi ABC-
automaattiasemaa, Emotion, Rauman HiusPrisma, 
Amarillo, kaksi Pressoa, PizzaBuffa, Laitilan Tupa sekä 
Hesburgerit Prisman ravintolamaailmassa, ABC Korte-
lassa ja Laitilan liikekeskuksessa.

RAUMA

EURAJOKI

PYHÄRANTA

LAITILA

EURA

SÄKYLÄ

www.keula.fi


