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V

uosi 2021 kohteli Osuuskauppa Keulaa hyvin kaksijakoisesti. Etätyöskentely, etäopetus
ja laajemminkin ihmisten pysyminen
kotipiirissä koronan takia nosti
erityisesti marketkaupan myyntiä.
Marketkaupassa kasvua tuli läpi
koko verkoston ja erityisesti päivittäistavaran verkkokauppa kasvoi
huikeasti. Sen sijaan ravintolatoimialalla aukioloaikojen rajoitukset
sekä kapasiteettirajoitukset haittasivat myyntiä. Kokonaisuudessaan
tuuli osui kuitenkin hyvin Keulan
purjeisiin ja myynti kehittyi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Voimme
olla hyvin tyytyväisiä kehitykseen.
Asiakasomistajien sijoitus paikalliseen osuuskauppaan kannatti ja
palkitsimme omistajiamme viime
vuonna myös kolmella tuplabonusviikolla.

VASTUULLISIA INVESTOINTEJA
MAASEUDUN JA YMPÄRISTÖN
HYVÄKSI
Osuuskauppa Keula jatkoi isojen
investointien sarjaa myös vuonna
2021. Keväällä uudistettiin Pyhärannan ja Lapin Salet vastaamaan
uusimpaa konseptia. Molemmissa
myymälöissä myös itse myymälärakennus kävi läpi laajan peruskorjauksen ja Pyhärannassa saimme
jopa hieman lisää tilaa Salen käyttöön. Lapin myymälään saatiin myös
kahvilapalvelut.
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Tallikedon ABC-aseman täydellinen uudistaminen saatiin valmiiksi
elokuussa. Tallikedolla uudistus oli
niin perusteellinen, että se aloitettiin paikoitellen jopa neljä metriä
maan alta, kun saastuneet maat
vaihdettiin puhtaaseen. Lopulta
voimme olla tyytyväisiä uudistuneeseen Talliketoon. Monipuolinen
valikoima tankkauslaatuja, moderni
ja ympäristöystävällinen autopesuhalli, lasinpesunesteautomaatti
sekä uusiutuvaa energiaa käyttävä
sähköautojen latauspiste palvelevat
takuuvarmasti yötä päivää. Ravintola- ja kauppapalvelut löytyvät tien
toiselta puolelta Prismakeskuksesta.
Loppuvuoden suurin ponnistus oli
Laitilan kauppakeskuksen uudistaminen. Hesburger -ravintola rakennettiin kokonaan uudestaan ja myös
kaupan puoli ruokatoreineen koki
täydellisen uudistuksen. Laitilan
S-marketiin saatiin uutuutena
sushipiste, jonka saama suosio asiakkaiden keskuudessa on ylittänyt
hurjimmatkin odotukset. Lisäksi
Kivikylän lounasta voi nauttia nyt
myös paikan päällä ravintolasalissa.
Syksyllä Prisman yhteyteen avattiin
uusi palvelu, kun Prisman huoltopiste saatiin käyttöön. Prisman
huoltopisteessä polkupyörien
korjaus, luistimien teroitus ja suksien huolto käy vaivattomasti. Uusi
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Voidaan todeta, että Osuuskauppa
Keulan onnistuminen vuonna 2021
on ollut hyvä. Tämä onnistuminen ei
olisi ollut mahdollista ilman Keulan
huikean hyviä työntekijöitä. Jokainen keulalainen on varmistanut, että
palvelu pelaa läpi koronamyrskyjen.
Haluan kiittää koko Keulan henkilökuntaa erinomaisesta työstä
asiakasomistajien hyväksi.

Mika Marttila
Toimitusjohtaja
Osuuskauppa Keula
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ERITYISKIITOS
HENKILÖKUNNALLE
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palvelu on otettu hyvin vastaan ja
palveluja kehitetään asiakastarpeiden mukaan.
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LIIKETOIMINTA

Keula uudisti
LAITILAN LIIKEKESKUKSEN

O

suuskauppa Keulan toiminnan kulmakivenä
on palauttaa hyvä tulos asiakasomistajilleen.
Keula on investoinut viime vuosina laajasti
oman alueensa palveluverkostoon. Vuonna 2021
vuoroon tuli Laitilan liikekeskuksen täysmittainen
uudistus. Yli 12 vuotta vanhan liikekeskuksen tilat
käytiin kauttaaltaan läpi ja erityisesti tilankäyttöä
ja energiatehokkuutta parannettiin. Liikekeskuksessa uudistettiin kaikki Keulan liiketoimintayksiköt eli S-market, Hesburger ja Asiakasomistajapalvelu ja S-Pankki. Lisäksi liikekeskukseen saatiin
uusia vuokratiloja.
Uusi S-marketin myymälämiljöö korostaa esillepanoja ja vastuullisuutta. Kylmäkalusteet uusittiin
energiatehokkaiksi ja ympäristöystävällisiksi.
Pikakassat helpottavat nopeaa asiointia ja ruuan
noutopisteessä on lisäpalveluna kätevät noutolokerikot.
– S-marketin myymälätila kasvoi sadoilla neliöillä ja
valikoima noin kahdella tuhannella tuotteella. Paras
ja pitkävaikutteisin uutinen suurimmalle osalle
asiakkaista on kuitenkin aiempaankin edullisempi hintatasomme, summaa toimialajohtaja Sami
Junnila.
– Laitila on kehittänyt myyntiä viime vuosien aikana
vahvasti ja on hienoa saada meille uuden konseptin
Hesburger-ravintola, kertoo toimialajohtaja Tanja
Paloluoto.
S-marketin ruokatorin yhteyteen saatiin uusi
paistopiste, jossa paistetaan tuoretta leipää ja
leivonnaisia joka päivä. Merkittävin muutos on uusi
Itsudemon sushi-piste, josta saa päivittäin tuoretta
käsin tehtyä sushia paikan päällä nautittavaksi tai
kotiin vietäväksi. Asiakaskokemuksen parantaminen ja valikoiman laajennus ovat myymäläuudistuksen keskiössä.
– Ruokatorilla Kivikylän mestarit loihtivat lämpimät ruuat ja palvelutiskiltä löytyvät kylmät ruuat ja
lisäkkeet. Vitriinistä sitten kahvileivät herkutteluun,
jatkaa toimialajohtaja Sami Junnila.
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LIIKETOIMINTA

ABC TALLIKETO AVATTIIN
lähes vuoden kestäneen uudistuksen jälkeen

O

suuskauppa Keula teki raskaan päätöksen, kun
perinteikäs Tallikedon kahvila- ja huoltamorakennus päätettiin purkaa uuden tieltä. Huonokuntoisen rakennuksen lisäksi myös tontin maa-aines vaihdettiin uuteen ja maaperää puhdistettiin.
Tilalle nousi moderni kaksikaistainen autopesuhalli ja
uudenaikaisia polttoainelaatuja sisältävä mittarikenttä.
Kysytyt sähköautojen latauspisteet täydentävät palveluvalikoimaa. ABC ja CarWash Talliketo avattiin asiakkaille elokuun puolivälissä.
Tallikedon purku- ja maaperätyöt maksoivat Osuuskauppa Keulalle lähes 600 000 euroa. Tontin puhdistaminen saastuneesta maasta ja betonista oli kuitenkin
välttämätöntä pitkän huoltamohistorian vuoksi.

TANKKAUSASEMALTA USEITA UUSIA LAATUJA

täin tyytyväisiä voidessamme palvella asiakkaitamme
myös tämän polttoainelaadun osalta, iloitsee Paloluoto.
Muut polttoainelaadut ovat 95E10, 98E5, Smart Diesel ja
polttoöljy. Uutuutena myynnissä myös AdBlue-urealiuos
sekä uusiutuva diesel.

AUTOPESUKAISTOILLE JONOKAMERA,
AIKALASKURI JA MOBIILIMAKSAMINEN
Kaksikaistainen ABC CarWash tuplapesuhalli on avoinna
24/7. Uutena palveluna mm. jonotuskamera, jonka avulla voi seurata jonotustilannetta kännykkään ladattavasta ABC-mobiilista. Ajannäyttö pesuhallin ovella näyttää
seuraavalle asiakkaalle jäljellä olevan jonotusajan.
Sarjapesut on helppo ostaa ABC-mobiililla ja ne kulkevat
aina mukana ilman erillisiä lippusia. Myös kuukausipesuja on mahdollista ostaa ABC-mobiilin kautta.

– E85 polttoainelaatua ei myydä tällä hetkellä Raumalla
millään tankkausasemalla, joten olemme tietenkin erit-

Tallikedolla voi tankata
myös tuulilasinpesunestettä suoraan auton
pesusäiliöön.
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Keula toi Prismaan uuden
HUOLTOPISTE -PALVELUN

O
ABC KORTELA
sai oman latausasemansa marraskuussa

O

suuskauppa Keulan ensimmäinen ABC-latausasema avattiin ABC Tallikedolle elokuussa 2021.
ABC Kortelaan latausasema saatiin marraskuun
aikana. S-ryhmän valtakunnallinen ABC-latausverkosto
käsittää vuoden loppuun mennessä jo noin 50 latausasemaa. Lataaminen onnistuu ABC-mobiililla ja lataaminen kerryttää myös Bonusta. Lataussähkö on 100-prosenttisesti uusiutuvaa ja asiakas maksaa lataamastaan
energiasta kilowattituntiperusteisesti.

MAKSU VAIN LADATUSTA ENERGIASTA,
LATAUKSESTA BONUSTA
Keula otti heti asemillaan käyttöön kilowattituntiperusteisen hinnoittelun. ABC Tallikedolla teholataus maksaa
25 snt/kwh ja peruslataus 20 snt/kwh.
Valtakunnallisesti hinnoittelu tapahtuu osuuskauppakohtaisesti, joten siinä on alueellisesti vaihtelua kuten
polttonesteiden hinnoissakin. Hinnat näkyvät asemakohtaisesti ABC-mobiilista. ABC-latauksesta saa myös
Bonusta ja se kerryttää normaaliin tapaan S-ryhmästä
tehtyjen ostosten kuukausittaista bonusostokertymää.
– Otamme heti Tallikedolla käyttöön kilowattituntihinnoittelun, sillä uuden aseman tekniikka mahdollistaa
sen käyttöönoton. Hienoa asiakasomistajan kannalta
on se, että ABC-lataus kerryttää myös Bonusta, iloitsee
toimialajohtaja Tanja Paloluoto.
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LATAUS ONNISTUU ABC-MOBIILILLA
ABC-mobiili on sähköauton latauksessa helppokäyttöinen. Latauspiste valitaan selkeän numeroinnin
perusteella ja asiointi tapahtuu muutenkin samoin kuin
polttonesteitä tankattaessa. ABC-mobiili on ainoa tapa
maksaa ABC-latausta, joten mitään muita tunnistautumisvälineitä ei tarvita.
– ABC-mobiili toimii nimenomaan ABC-lataus-tunnuksilla varustetuilla latausasemilla. Keulassa tavoitteena on laajentaa latausverkostoa jokaisen myymälän
pihaan. Tarkoituksena on myös korvata nykyiset latauspisteet uusiutuvaa energiaa käyttävällä ABC-latauksella, Paloluoto kertoo.

100-PROSENTTISESTI UUSIUTUVAA SÄHKÖÄ

suuskauppa Keula toi Rauman Prismaan uudenlaisen huoltopalvelukonseptin. Huoltopisteessä
tarjotaan asiakkaille esimerkiksi pyöränkorjausta
ja luistinten teroitusta. Tavoitteena on helpottaa asiakkaiden kiireistä arkea tuomalla palvelut Prismakeskukseen muiden palveluiden lähelle.
Rauman Prisma on mukana S-ryhmän kehittämishankkeessa, jossa luodaan uudenlaista konseptia huoltopalveluille asiakkaiden tarpeiden ja kysynnän mukaan. Tällä
hetkellä Huoltopiste löytyy esimerkiksi Prisma Kannelmäestä Helsingissä. Keulaan halutaan löytää juuri
raumalaisten asiakkaiden tarpeita vastaava palvelukokonaisuus.
– Olemme saaneet paljon asiakastoiveita juuri korjauspalveluista ja luistinten teroituksista. Pyörämyyntimme
kasvaa koko ajan kovaa vauhtia ja tekojäiden myötä
myös luistinten säännöllinen huoltaminen on yleistynyt
muidenkin kuin aktiiviharrastajien parissa, kertoo toimialajohtaja Sami Junnila.
Keulan huoltopisteeseen palkattiin ammattitaitoisia
työntekijöitä ja henkilökunnan kouluttamista jatketaan.
– Osaava henkilökunta on avainasemassa. Tässä on
syntynyt ihan uudenlaisia työpaikkoja meille Keulaan ja
asiakasomistajan näkökulmasta on hienoa saada huoltopalveluistakin jatkossa Bonusta, Junnila toteaa.

S-ryhmän tavoitteena on olla oman toimintansa osalta
hiilinegatiivinen vuodesta 2025 alkaen. Olennainen osa
tätä tavoitetta on, että kaikki käytettävä sähkö on jo
nyt uusiutuvaa, pääosin tuuli- ja vesivoimalla tuotettua
sähköä. Näin ollen myös ABC-latauksen käyttäjät ajavat
täysin uusiutuvalla sähköllä.
ABC-latauksen lisäksi ABC-ketjun tavoitteena on etsiä
muitakin kustannustehokkaita ja teknisesti toimivia
ratkaisuja vähentämään liikenteen fossiilisia päästöjä
nyt ja tulevaisuudessa.
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LIIKETOIMINTA

PYHÄRANNAN SALESTA
ajanmukainen ja
ympäristöystävällinen

O

suuskauppa Keula vahvisti viime vuonna
erityisesti maaseudun palveluverkostoaan. Pyhärannassa kylän ainoa kauppa
on uudistettu läpikotaisin ympäristöarvoja ja
yhteisöllisyyttä kunnioittaen.
Pyhärannan Salen uudistus eteni suunnitellusti. Myymälä tuotiin puitteiltaan 2020-luvun
ympäristöarvojen mukaiseksi. Keulan itse
omistamassa kiinteistössä luovuttiin öljylämmityksestä ja siirryttiin lämmittämään kylmälaitteiden hukkaenergialla, ilmalämpöpumpulla
ja sähköllä. Myymälässä käytettävä sähkö on
tuuli- ja vesivoimalla tuotettua uusiutuvaa
energiaa ja valaistuksessa käytetään energiatehokasta led-tekniikkaa. Uudet kylmälaitteet
toimivat hiilidioksidilla, ja ne on varustettu
energiaa säästävillä ovilla. Lisätilaa myymälään saatiin remontissa noin 50 neliötä.
S-ryhmä uudistaa valtakunnallisesti Sale-myymälöidensä konseptia ja Pyhäranta
on Suomen ensimmäisiä uudella ilmeellä ja
toiminnallisuuksilla avattuja myymälöitä.
– Asiakaskokemuksen parantaminen on aina
yksi uudistusten kulmakivistä. Saimme valikoimaan satoja uusia tuotteita ja myymälä on
suunniteltu entistä toimivammaksi esillepanojen ja kalusteiden osalta, summaa toimialajohtaja Sami Junnila tyytyväisenä.
Pyhärannassa Salen palveluihin kuuluvat
Postin ja Alkon palvelupisteet, Matkahuolto
sekä apteekkikaappi. Asiakaskuntaan kuuluu
vakiasukkaiden lisäksi paljon mökkiläisiä, joten
kylän ainoan kaupan uudistaminen nähtiin tärkeänä myös yhteisöllisyyden näkökulmasta.
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LIIKETOIMINTA

TÄYSIN UUDISTETTU
SALE LAPPI
avasi ovensa
laajennetuin aukioloin

O

suuskauppa Keula on investoinut alkuvuonna erityisesti maaseutuun ja kylien palveluihin. Nyt Sale
Lapin uudistus on valmis. Lähes miljoonan euron
remontti onnistuttiin viemään läpi tiukassa aikataulussa
ja kauppa avasi ovensa suunnitellusti.
Uudistuksen keskiöön on nostettu asiakaskokemuksen
parantaminen, tuotevalikoiman laajentaminen sekä
energiatehokkuuteen panostaminen. Lapissa täysin
uutta on aulan kahvilatila ja S-ryhmän uuden Sale-konseptin mukainen ilme. Asiakkaita palvellaan jatkossa
myös laajennetuin aukioloin klo 7-22 ja sunnuntaisin klo
9-22.
Maaseudun Saleissa koetaan vahvaa yhteisöllisyyttä
ja Keula haluaa tarjota monipuolisia palveluita lähellä
asiakasta. Myymälän ilme noudattelee S-ryhmässä juuri
uudistettua Sale-konseptin visuaalista ulkoasua.

Kuvassa vasemmalta
Johanna Vehanen,
Maria Salomäki ja
Piia Virtanen

– Olemme tuoneet Lapin Saleen uutena kahvilapalvelun
eli asiakkailla on mahdollisuus nautiskella kahvit tässä
kaupalla ja vaihtaa kuulumisia kaikessa rauhassa, kertoo
marketkaupan toimialajohtaja Sami Junnila.
– Paistamme itse tuoreita lämpimäisiä ja tietenkin
aulassa voi nauttia vaikka jäätelön tai lounassalaatin.
Uskomme, että tämä on myös mökkiläisille ja vaikkapa
Sammallahdenmäen retkeilijöille mukava lisäpalvelu,
kuvailee Junnila.
Lapin Salen tiloissa jatkaa edelleen myös Postin palvelupiste. Erityisesti korona-aika on osoittanut, että postipalveluiden kysyntä on selvässä kasvussa ja palvelun
pitää toimia sujuvasti ruuhka-aikaankin.
Asiakaskokemukseen ja asioinnin helppouteen on panostettu myös uusien pikakassojen avulla. Pikakassat
mahdollistavat nopean ja joustavan asioinnin.
– Keulassa pikakassoja on testattu noin kaksi vuotta ja
ne saavat asiakkailta jatkuvasti paljon kiitosta. Halusimme tuoda tämän mahdollisuuden myös Lappiin, toteaa
toimialajohtaja Sami Junnila.
Salen kaikki esillepanot ja kalusteet on uudistettu, joten
tuotevalikoimaa saadaan laajennettua uudistuksen
yhteydessä sadoilla uusilla tuotteilla. Junnila kannustaa
asiakkaita antamaan rohkeasti palautetta valikoimasta henkilökunnalle, jotta kauppaan saadaan toivottuja
tuotteita myyntiin.
– Erityiskiitos myös upealle henkilökunnallemme, jonka
ansiosta uudistus onnistuttiin viemään sujuvasti läpi,
kiittää Junnila.
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Keula ja LähiTapiola hankkivat
10 SYDÄNISKURIA
eri puolille Rauman seutua

Osuuskauppa Keula oli mukana
LUMEN VALOTAIDEVIIKOLLA
22.–30.1.2021

S

yksyllä 120 vuotta täyttänyt
Rauman Energia on pohtinut
sopivaa tapaa luoda uudenlainen elämys, josta olisi iloa mahdollisimman monelle. Talven pimetessä syntyi ajatus Rauman omasta
valotaidetapahtumasta.
Alkutalven ideoinnin tuloksena
syntyi Lumen-valotaideviikko, jonka
aikana raumalaisia kohteita valaistaan erilaisin valotekniikoin koko viikon ajaksi. Lumen-valotaideviikkoa
vietettiin 22.–30. tammikuuta 2021,

jolloin kohteiden valotaideteokset
olivat ihasteltavissa turvallisesti
omaan tahtiin joka ilta.
Valot syttyivät reitille, joka kulkee
Unescon maailmanperintökohde
Vanhan Rauman läpi aina Kanalin
rantaan asti.
Osuuskauppa Keulan asiakkuus- ja
viestintäpäällikkö Johanna Sainio
kertoo, että Keulassa strategian
keskiöön on nostettu vahvasti vastuu ihmisistä ja ympäristöstä.

– Teemme yhdessä paremman paikan elää. Pyyntö osallistua valotaideviikkoon on juuri sellaista yhdessä
tekemistä ja hyvän arjen iloa, jossa
haluamme olla näkyvästi mukana.
– Keula on koko Rauman seudun
ikioma osuuskauppa ja toivomme
valotaiteen houkuttelevan lähiseuduiltakin väkeä nauttimaan ulkoilusta, kulttuurista ja palveluista, kertoi
Sainio.

O

suuskauppa Keula ja LähiTapiola Länsi-Suomi hankkivat
yhteisvoimin kymmenen
defibrillaattoria eli sydäniskuria
Rauman seudulle. Keulan yksiköistä
laitteet löytyvät ennestään Rauman
Prismakeskuksesta sekä Euran ja
Laitilan liikekeskuksista. Laitteet
löytyvät myös Kylmäpihlajan ja
Kuuskajaskarin matkailusaarilta
sekä Pyhärannan Salesta.
Syyskuussa sydäniskurit saatiin
ABC Kortelaan, S-market Kehätielle
ja Säkylään, Äyhön liikekeskukseen,
Amarilloon, Kauttuan Saleen sekä
Hinnerjoen koululle. Kohteet on valittu täydentämään nykyistä laiteverkostoa.
Osuuskauppa Keula ja LähiTapiola
Länsi-Suomi investoivat yhdessä
kaikkiaan kymmeneen laitteeseen
ja niiden sijoittelu on kartoitettu
yhdessä pelastuslaitoksen kanssa.
Sijoittelu on suunniteltu siten, että
laitteet täydentäisivät mahdollisimman hyvin jo olemassa olevaa
sydäniskurien verkostoa eri paikkakunnilla.
– Laajat aukiolot ja hyvä sijainti puoltavat laitteiden sijoittamista Keulan
omiin yksiköihin. Meillä käy päivittäin paljon ihmisiä paikan päällä,
mutta laitteen voi kovassa hädässä
myös noutaa tapahtumapaikalle,
huomauttaa Osuuskauppa Keulan
toimitusjohtaja Mika Marttila.
LähiTapiola Länsi-Suomi koordinoi
laitehankinnat raumalaiselta
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Sandea Oy:ltä. Laitteiden hankintahintaan sisältyy myös käyttökoulutus henkilökunnalle.
– Laitteet turvaavat nopeaa ja
joustavaa avunsaantia hätätilanteissa, joissa jokainen minuutti on
elintärkeä. Lähdimme mielellämme
mukaan hankkeeseen, sillä se sopii
erinomaisesti elämänturvayhtiölle
ja onhan suurin osa paikallisista asiakkaistamme meille yhteisiä, kertoo
markkinointipäällikkö Esa Nummi
LähiTapiola Länsi-Suomesta.
Sydäniskuria eli defibrillaattoria
tarvitaan sydänpysähdystilanteessa. Suomessa tapahtuu noin

Heinäkuussa Pyhärannan Sale sai
iskurinsa. Kuvassa Lähi-Tapiola
Länsi-Suomen Esa Nummi, Pyhärannan Salen päällikkö Sari Niemi
sekä Sandea Oy:n Suvi Sandelin.

15 000 sydänpysähdyksestä johtuvaa kuolemaa vuosittain. Sydänpysähdyksen sattuessa nopeus on
valttia ja ensisijaisen tärkeää on elvytyksen nopea aloittaminen. Sydäniskureiden avulla voidaan parantaa
merkittävästi äkillisestä sydänpysähdyksestä selviämisen ja toipumisen mahdollisuuksia. Sydäniskurin
käyttöä ei kannata arastella, koska
se neuvoo ääniohjein koko elvytystapahtuman ajan. Sydäniskurilla ei
voi vahingoittaa ketään, mutta sillä
voi pelastaa ihmishengen.
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Keula ja John Nurmisen Säätiö
SOLMIVAT SOPIMUKSEN ITÄMEREN SUOJELEMISEKSI
Yhteistyössä korostuu meriympäristön ja kulttuuriperinnön suojelu.

VASTUULLISUUS

O

suuskauppa Keula on solminut yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa. Vuonna
1992 perustetun säätiön tavoitteena on pelastaa
Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Keula on
itsenäinen 31 000 asiakasomistajan omistama osuustoiminnallinen yritys, jolle paikallinen merihistoria ja
meriympäristön hyvinvointi ovat ensiarvoisen tärkeitä.
Rauman edustan saaristo on Selkämeren kansallispuiston keskeistä aluetta ja meri on rakas elementti kaupunkilaisille.

John Nurmisen laivanvarustajasuku on kotoisin Raumalta, joten Osuuskauppa Keula halusi solmia kumppanuuden juuri John Nurmisen Säätiön kanssa. Rauman
edustalle upotettu Kuunari Uljas oli kauppias John
Nurmisen rakennuttama purjelaiva, joka rakennettiin
Raumalla ja edelleen upotettiin juhlallisesti Raumanmereen 70 vuotta sitten.
– John Nurmisen Säätiö parantaa Puhdas Itämeri
-hankkeella Itämeren tilaa konkreettisesti, mutta säätiö
on myös palkittu merellisen historian ja kulttuuriperinnön jakamisesta. Tämä oli meille tärkeä valintakriteeri
raumalaisittain ajateltuna, kertoo Osuuskauppa Keulan
toimitusjohtaja Mika Marttila.
Suojelusopimus on solmittu pitkällä tähtäimellä ja tukea
voidaan osoittaa säätiölle niin kertalahjoituksin kuin
keräysvaroinkin. Keula tulee mahdollistamaan myös asiakkaiden osallistumisen Itämeren suojeluun esimerkiksi
pullonpalautusrahojen lahjoituksilla.
– Osuuskauppa Keula elää mukana asiakasomistajiensa
arjessa monin eri tavoin. Tärkein tehtävämme on palvella
laadukkaasti omassa liiketoimintaympäristössämme,
mutta haluamme myös tehdä Rauman seudusta hieman
paremman paikan elää erilaisten yhteistyömallien kautta, jatkaa Marttila.
Ympäristön ja ihmisten hyvinvointi pitää Rauman seudun
elävänä ja osuustoiminnallisena yrityksenä Keula näkee
tehtävänään tukea alueen vetovoimaa ja kilpailukykyä.
Sopimus John Nurmisen Säätiön kanssa luo jälleen uudenlaisen mallin tukea paikallisuutta.
– Rauma elää ja hengittää Itämeren äärellä. Meistä
jokainen vaikuttaa toiminnallaan Itämeren hyvinvointiin.
Arjen valintojen lisäksi tarvitaan suuren mittaluokan
toimia Itämeren pelastamiseksi ja merellisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Kiitos Osuuskauppa Keulan ja
asiakasomistajien, toimimme yhdessä joka päivä puhtaan ja hyvinvoivan Itämeren hyväksi ja varmistamme,
että meren tarinat välittyvät eteenpäin tuleville sukupolville, John Nurmisen Säätiön varainhankintajohtaja Erkki
Salo kiittää.
John Nurmisen Säätiö julkaisee Itämerestä kertovia
tietokirjoja sekä järjestää muun muassa meriaiheisia näyttelyitä ja tapahtumia. Säätiön Puhdas Itämeri
-hankkeissa puolestaan taistellaan Itämeren pahinta
ympäristöongelmaa, rehevöitymistä vastaan.

KUVA: ELMERI ELO
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Keula ja LähiTapiola
LAHJOITTIVAT 20 000 EUROA
Säkylän Pyhäjärven suojeluun

Y

mpäristön ja ihmisten hyvinvointi pitää Rauman
seudun elävänä ja osuustoiminnallisena yrityksenä Osuuskauppa Keula haluaa olla laajasti
tukemassa toiminta-alueensa vetovoimaa ja kilpailukykyä.
Keula lahjoitti yhdessä LähiTapiola Länsi-Suomen kanssa 20 000 euroa Säkylän Pyhäjärven suojelutyöhön Euran Mannilassa. Tukisumma lahjoitetaan Pyhäjärvi-instituutille, joka toteuttaa Mannilanlahdella valuma-alueen
kunnostustöitä.

TYRSKY VICHY
Sammuta janosi ja pelasta meremme
Osuuskauppa Keula solmi alkuvuodesta monipuolisen yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa, jonka Puhdas Itämeri
-hankkeella parannetaan Itämeren tilaa konkreettisesti. Keula
lanseerasi uuden tuotteen, jonka tuotosta osa lahjoitettiin Puhdas
Itämeri -hankkeen hyväksi.

Pyhäjärviseudulla on tehty suojelutyötä pitkään,
aktiivisesti jo 90-luvun alkupuolelta lähtien. Järven
tilaa on saatu vuosien saatossa kohennettuna, mutta
toimenpiteitä tarvitaan jatkuvasti. Suunnitelmallisen
suojelutyön tavoitteena on turvata niin ihmisten ja
elinkeinoelämän kuin eläinten, eliöiden ja kasvistonkin
hyvinvointia.

LAHJOITUSVARAT KOHDISTETAAN MANNILASSA
LUHTOJAN KUNNOSTAMISEEN

– Osuuskauppa Keula elää mukana asiakasomistajiensa arjessa monin eri tavoin. Tärkein tehtävämme
on palvella laadukkaasti omassa liiketoimintaympäristössämme, mutta haluamme myös tehdä Rauman
seudusta hieman paremman paikan elää erilaisten
yhteistyömallien kautta, kertoo toimitusjohtaja Mika
Marttila.

Luhtoja laskee Pyhäjärven länsirannalla olevaan Mannilanlahteen. Lahti on rehevöitynyt ja kasvillisuus on osin
vallannut sen Luhtojan tuoman kuormituksen seurauksena. Lahden rannalla sijaitsee Euran kunnan omistama
Mannilan kalasatama ja veneenlaskupaikka. Lahti on
virkistyskäytön kannalta keskeinen kohde. Mannilan
kylätoimintayhdistys järjestää Mannilanlahden rannalla
kesäisin suosittuja iltatoreja.

– Keulan ympäristöteemana on vuonna 2021 vesistöjen
suojelu. Solmimme yhteistyösopimuksen John Nurmisen Säätiön kanssa Itämeren suojelusta ja kulttuuriperinnön vaalimisesta. Nyt vuorossa ovat sisävedet eli
Pyhäjärven suojelu, täsmentää Marttila.

Tehtävillä toimenpiteillä vähennetään Pyhäjärveen
tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta. Lisätietoja
ja tarkemmat toimenpidesuunnitelmat hankkeesta saa
asiantuntija Lauri Anttilalta tai toiminnanjohtaja Teija
Kirkkalalta Pyhäjärvi-instituutissa.

Kuvassa on Luhtoja,
joka laskee Pyhäjärveen Mannilanlahdella.

Keula toi kauppoihinsa paikallisesti Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalla tuotetun Tyrsky Vichyn (0,99 €/tölkki sis. pantti).

Jokaisesta tuotteesta lahjoitettiin 10 senttiä
säätiölle Puhdas Itämeri -hankkeeseen.
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O
Osuuskauppa Keula lahjoitti
PIDÄ HUOLTA -KERÄYKSEEN 10 000 EUROA

suuskauppa Keula, Satakunnan Osuuskauppa sekä
LähiTapiola Länsi-Suomi lähtivät mukaan vuonna
2021 ennätyslaajaan Pidä huolta -kampanjaan
nuorten mielenterveyden edistämiseksi. Korona-aika on
lisännyt nuorten pahoinvointia ja ahdistuneisuutta. Tämä
näkyy matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen ruuhkautumisena paitsi valtakunnallisesti, myös Länsi-Suomessa. Toivon Kärki ry:n ja MIELI ry:n yhteisen Pidä Huolta
-hyväntekeväisyyshaasteen avulla kerätään rahaa
nuorten mielenterveystyöhön yli 70 suomalaisen artistin
voimin. LähiTapiola Länsi-Suomi, Satakunnan Osuuskauppa ja Osuuskauppa Keula liittyvät 30 000 euron
lahjoituksella osaksi LähiTapiolan ja S-ryhmän yhteistä
puolen miljoonan euron kokonaislahjoitusta.
Korona-aikana erityisesti nuoret ovat olleet tiukoilla:
lähes kaksi kolmesta 18–24-vuotiaasta vastasi kokeneensa uupumusta, masennusta ja jopa ahdistusta
MIELI ry:n kyselyssä alkuvuodesta. Esimerkiksi kriisiapuna toimivaan Sekasin-chattiin tuli viime vuonna yli
170 000 yhteydenottoa, joista vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan.

10 000 €

– Nuoret tarvitsevat tukea nyt enemmän kuin koskaan.
Sen lisäksi että yhteydenottojen määrä on kasvanut,
koronapandemia on lisännyt nuorten huolia ja tuen tarvetta. Nuorten auttamiseksi tarvitaan nyt laajasti sekä
matalan kynnyksen apua että jokaisen nuoren mielenterveyttä tukevia toimenpiteitä. Olemme vaikuttuneita ja
kiitollisia siitä, että Pidä Huolta -kampanjan artistit ovat
nyt uudella tavalla yhdistämässä sekä yritysten että
yksityisten voimat nuorten hyväksi, kertoo MIELI ry:n
toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.
Pidä huolta -kampanjan keskiössä on edesmenneen
Pave Maijasen ikonisesta Pidä huolta -kappaleesta
toteutettu uusi versio. Mukana on yli 70 suomalaista
artistia. Kampanjan lahjoitukset ohjataan lyhentämättöminä nuorten mielenterveystyöhön. Kampanjan mahdollistajina toimivat S-ryhmä ja LähiTapiola lahjoittavat
kampanjan alkupääomaksi kokonaisuudessaan 500 000
euroa ja mahdollistavat tuhansien nuorten kohtaamisen
matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen piirissä.
– Koko Suomen nuoret tarvitsevat juuri nyt apua enemmän kuin koskaan. Vahvoina ja näkyvinä alueellisina
toimijoina haluamme lahjoituksellamme pitää erityisesti
toimialueemme nuorista huolta ja auttaa tarjoamaan
matalan kynnyksen tukea mahdollisimman monelle sitä
tarvitsevalle. Ennaltaehkäisy on parasta kansanterveystyötä ja näihin talkoisiin haluamme haastaa laajalti
alueemme ihmiset ja muut yritykset mukaan, sanoo
LähiTapiola Länsi-Suomen toimitusjohtaja Pasi Aakula.
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– Nuoret tarvitsevat apua ja myönteisiä signaaleja ehkä
enemmän kuin koskaan. Meillä suurilla työnantajayrityksillä on korona-ajassa vastuumme, sillä tarjoamme
ensimmäisiä työelämäkokemuksia sadoille nuorille ja
koululaisille vuosittain. Meidän pitää välittää, kuunnella ja huolehtia näistä nuorista. Kun meille tarjoutui
mahdollisuus lähteä mukaan Pidä huolta -kampanjaan,
tartuimme siihen välittömästi. Yhdessä meillä on voimaa
vaikuttaa nuorten hyvinvointiin, sanovat Satakunnan
Osuuskaupan toimitusjohtaja Harri Tuomi ja Osuuskauppa Keulan toimitusjohtaja Mika Marttila.
Kuka tahansa voi osallistua hyväntekeväisyyshaasteeseen lahjoittamalla pidahuolta.fi -sivuston kautta.
Lahjoitustuotot ohjataan lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen. Suurin osa lahjoituksista kanavoidaan MIELI
ry:n kautta keskustelupalvelu Sekasin-chattiin, jonka
kautta tällä hetkellä pystytään auttamaan vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Lahjoitusrahoilla tuetaan
myös nuorten mielenterveystaitojen vahvistamistyötä
kouluissa.
Hyväntekeväisyyshaaste näkyy ja kuuluu LähiTapiola
Länsi-Suomen, Satakunnan Osuuskaupan ja Osuuskauppa Keulan toimipaikoissa ja kanavissa syksyn
2021 ajan. Yritykset kannustavat asiakasomistajiaan ja
kumppaneitaan Länsi-Suomessa mukaan kampanjaan.

NUORTEN HÄTÄ NÄKYY MATALAN
KYNNYKSEN KRIISIPALVELUISSA
Nuorten matalan kynnyksen kriisiapuun Sekasin-chattiin tuli yli 170 000 yhteydenottoa vuonna 2020, joista
vain joka viidenteen pystyttiin vastaamaan. Vuonna
2020 yhteydenottojen määrät ovat kasvoivat noin neljänneksellä. Nuorten Sekasin-chatissa oli tänä vuonna
eli 2021 myös kaikkien aikojen kiireisin heinäkuu. Yhteydenottoja tuli 12 000.
Sekasin-chatissa on havaittu myös se, että koronapandemia vaikuttaa vakavoittavan nuorten yhteydenottojen aiheita. Aiemmin huonosti voineet nuoret, ovat
korona-aikana voineet entistä huonommin. Samalla
tavalla yksinäiset nuoret ovat nyt entistä yksinäisempiä.
Sekasin-chatin lisäksi myös Kriisipuhelimeen tulee eniten
puheluja nuorilta aikuisilta. Yhteydenottojen yleisin syy
on yleinen paha olo ja ahdistuneisuus.
Erityisesti koronapandemiaan liittyvien rajoitusten
takia muuttunut arki on kuormittanut nuoria. Etäkoulu,
puuttuvat kaverikontaktit, tulevaisuuden epävarmuus
sekä huoli omasta ja läheisten terveydestä on haastanut
jaksamista.
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VASTUULLINEN
Keula 2021

K

eulan vastuullisuusajattelussa korostuu paikallisuus ja loppuun asti hiottu tuotantoketju. Keula
edistää toimialueensa hyvinvointia investoimalla,
työllistämällä ja vauhdittamalla muuta yritystoimintaa.
Osuuskauppa ostaa vuosittain huomattavan määrän
tuotteita ja palveluja paikallisilta toimittajilta, joten
toiminnalla on merkittävä välillinen työllistävä vaikutus.
Kotimaisuus ja paikallisuus nousivat koronavuonna
2021 uuteen arvoon asiakkaiden keskuudessa ja myynti
kehittyi näiden tuotteiden kohdalla merkittävästi aiempiin vuosiin nähden.
Osuuskauppa Keulan toimipaikoissa myytävät tuotteet valitaan ja kuljetetaan niin, että laatu- ja ympäris-

KIITOS
KANNUSTAJAT 2021
Osuuskauppa Keula tukee
erilaisten seurojen ja yhteisöjen
järjestämää harrastustoimintaa yhdessä
asiakasomistajiensa kanssa.

tökriteerit huomioidaan sekä tuote- että toimittajavalinnassa. Tuotteiden laatua ja turvallisuutta 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
ympäristöystävällisiä tuotteita. Hävikkiä ehkäistään
myymällä markettien ilta-alessa poistuvia tuotteita
tupla-alennettuun hintaan ja lahjoittamalla satojen
tuhansien eurojen arvosta elintarvikkeita paikalliselle
hyväntekeväisyysjärjestölle.
Keulan tärkein vastuullisuuskumppani on Rauman
Seudun Katulähetys, joka jakaa kauppojen ja yritysten
lahjoittamaa ruokaa kohtaamispaikka Toivontalolla
sekä perhekeskuksissa ja kouluilla. Päivittäin jaetaan yli
sata ruokakassia apua tarvitseville. Osuuskauppa Keula
lahjoittaa ruoka-apulahjoituksia noin 400 000 eurolla
vuodessa.

KANNUSTAJAT
Osuuskauppa Keula jakoi vuonna 2021 omille Kannustajat -seuroilleen tukea yhteensä 25 000 euroa.
Ohjelmassa oli mukana 30 seuraa eri puolilta Keulan
toiminta-aluetta. Alueen seurat ja yhdistykset tekevät
tärkeää paikallista työtä ja tuki vaikeana koronavuonna
oli erityisen tärkeää.

Brändiuudistus toi Keulalle
UUDEN LOGON

S

-brändi -uudistuksen tavoitteena on yritysmuodon
kirkastaminen ja osuustoiminnasta kilpailuedun rakentaminen. Uudistus tukee missiotamme: Teemme yhdessä
paremman paikan elää.
Brändin tavoitemielikuva koostuu kaikesta, mitä teemme,
sanomme tai meistä sanotaan. ”S olet sinä” on uudistuksen
kantava viestinnällinen teema, joka korostaa osuustoiminnallista yritysmuotoamme.
S olet sinä, joka olet sitä mieltä, että kaikilla pitää olla varaa
syödä hyvin. S olet sinä, joka haluat rakentaa parempaa maailmaa. Haluat valinnoillasi edistää vastuullisuutta, tasa-arvoa
ja hyvinvointia. S olet sinä, joka haluat että yhteinen menestys
jaetaan yhteiseksi hyväksi. Nautit keskittämisen tuomista
eduista, sekä siitä että voit osallistua ja vaikuttaa. S olet sinä,
jonka mielestä kotiseuturakkaus on tärkeää. Sinä pidät paikkakuntasi elinvoimaisena, palvelut kaikkien saatavilla ja elämän
vireänä. S olet sinä, joka haluat tehdä Suomesta paremman
paikan elää.

TUKISUMMAN 25 000 EUROA
JAKOIVAT SEURAAVAT SEURAT:

TUKISUMMA
vuonna 2021
yhteensä

25 000 €
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• Eurajoen
Nuorisosoittokunta
• Eurajoen Veikot
• Euran Pallo
• Euran Raiku
• FC Rauma
• Fera
• Fikuleeri
• Ihoden Kiri
• Laitilan Jyske
• Laitila-Pyhäranta 4H
• Lapin Narvi-Pallo
• Lapin Salama
• Lännen Kiekko
• Pallo-Iirot
• Pyhärannan Myrsky

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasti-Lukko
Rauma Basket
Rauman Cheerleading
Rauman Karjalaiset
Rauman Lukko ry
Rauman
Naisvoimistelijat
Rauman
Poikasoittokunnan Tuki
Rauman Salba
Rauman Seudun
Urheiluampujat
Rauman Taitoluistelijat
Rauman Uimaseura
Rauman Urheilijat
Swimming Team Rauma
21

AK

KEULA YLEISTÄ

E
LA

Kaikkien aikojen paras
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Osuuskauppa Keulan työyhteisö on jälleen erinomaista AAA -ryhmää.

U

L

Tulokset ja kehityskohteet käydään yksiköittäin läpi esimiehen johdolla.
Vuoden 2022 aikana tehdään kaksi välikyselyä keväällä ja syksyllä sekä
vuoden lopussa jälleen laajempi tutkimus.

K

AAA 78,2
TYT-LUOKITUS

TYT-INDEKSI

90,2% 77,4
VASTAUSPROSENTTI

Lukon kotiotteluihin
S-ETUKORTILLA
EDULLISEMMIN

-2 €
• Prisma Rauma
• S-market Eurajoki
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• S-market Eura
• S-market Laitila

EDELLINEN TUTKIMUS

Vuonna 2021 maksettiin
henkilökunnalle yhteensä
331 000 EUROA
palkkiota

Lipun hinnasta

ENNAKKOMYYNTIPISTEEMME

TYT-INDEKSI

AAA Erinomainen
AA+ Hyvä+
AA Hyvä
A+ Tyydyttävä+
A Tyydyttävä
B Välttävä
C Heikko

HENKILÖKUNNAN KUUKAUSITULOSPALKKIO

Lukon kummipelaajat
Koivistoinen ja Petman
suunnittelivat Amarilloon
oman burgerin.

Vuoden 2021 aikana henkilökunnalle on maksettu
kuukausipalkkioita hyvin sujuneen myynnin johdosta
noin 120 000 euroa. Palkkiota on saanut 0,6 euroa
per tehty työtunti, kun yksikön kuukauden myynti on
ylittänyt budjetin. Edellytyksenä on ollut sen kuukauden budjetoidun tuloksen toteutuminen.

78,2
2019

2020

2021

Suomen yleisnormi 2021

HENKILÖKUNNAN VUOSITULOSPALKKIO
Vuonna 2021 henkilökunnalle maksettiin vuositulospalkkiota vuoden 2020 tuloksesta niille yksiköille, joiden operatiivinen tulos oli yli budjetoidun
ja voitollinen. Palkkion määrä oli 500 euroa niille,
jotka olivat työskennelleet vähintään 1500 tuntia
ja muille maksettiin tehtyjen työtuntien suhteessa. Osuuskauppa Keulan hallitus tekee vuosittain
erillispäätöksen vuosipalkkion maksusta. Palkkioita maksettiin vuonna 2021 yhteensä noin 118 000
euroa.

HENKILÖKUNNAN OLOSUHDEPALKKIO
Vuonna 2021 koko henkilökunnalle maksettiin lokakuun palkanmaksun yhteydessä olosuhdepalkkiota
yhteensä 92 500 euroa. Jokainen keulalainen sai ns.
koronapalkkiona 200 euroa per henkilö.
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Toiminnan tarkoitus,
VISIO JA ARVOT
Osuuskauppa Keulan strategia
päivitettiin loppuvuoden 2020 aikana.
MISSIO: Teemme yhdessä paremman paikan elää.
VISIO: Ylivoimaista hyötyä ja helppoutta omasta
kaupasta.

Vuosina 2020 ja 2021
PALKITTUJA
TYÖNTEKIJÖITÄ
juhlittiin Amarillossa

KEULAN ARVOT:
OLEMME ASIAKASTA VARTEN
• Perustamme on asiakasomistajuus, toimintaamme
tehdään asiakasomistajille.
• Kaikki asiakkaamme haluaisivat liittyä
asiakasomistajiksi.

KANNAMME VASTUUTA IHMISISTÄ JA
YMPÄRISTÖSTÄ
• Henkilöstöstä huolehtiminen, turvallinen työpaikka,
hyvä työyhteistö.
• Ihminen palvelee ihmistä: tämä edellyttää
motivoitunutta ja osaavaa henkilöstöä.
• Energiatehokkaat ratkaisut kaikessa toiminnassa,
kierrätyksen edistäminen.
• Viihtyisyys asiakas- ja työympäristössä.
• Tuotevastuu ja -turvallisuus ja siitä viestiminen.

UUDISTAMME JATKUVASTI TOIMINTAAMME
• Liikepaikkojen ja toimipaikkaverkoston kehittäminen.
• Prosessien kehittäminen.

TOIMIMME TULOKSELLISESTI
• Tuloksellisuus turvaa tulevaisuuden.
• Kannattamattomia toimipisteitä ei lähtökohtaisesti
hyväksytä.
• Kustannusohjelmien toteuttaminen koko
henkilökuntaa osallistaen.

Henkilöstön juhlat ovat olleet vähissä viimeisen kahden vuoden ajan. Onneksi ehdimme kuitenkin juhlia ennen joulua sekä
vuonna 2020 että 2021 palkittuja työntekijöitä. Juhliin kutsuttiin vuoden 2020
vuoden työryhmä Kehätien S-market sekä
SOK:n työvuosipalkkiot ja Olvi-stipendin
saaneet kumpanakin vuonna.
Marraskuun juhlassa palkittiin lisäksi
Marko Markela Suomen Leijonan ansioristillä eli Tasavallan Presidentin, Suomen
Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan
ritarikuntien suurmestarin myöntämällä
kunniamerkillä ansioituneelle
Suomen kansalaiselle.
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Osuuskauppa Keulan
ORGANISAATIOKAAVIO

Osuuskauppa Keulan
HALLINTO JA JOHTO

EDUSTAJISTO

HALLINTONEUVOSTO

HALLITUS

Lauri Friman
controller,
johtoryhmän sihteeri

Mika Marttila
toimitusjohtaja

Marko Markela
hallinto- ja talousjohtaja

•
•
•
•
•
•
•

Taloushallinto
Rahoitus
HR
Kiinteistöt
IT
Keulan hallinnon sihteeri
Varatoimitusjohtaja

Sami Junnila
toimialajohtaja

•
•
•
•

Prisma
S-market -ketju
Sale -ketju
Pt- ja kt-tukitoiminnot

Johanna Sainio
asiakkuus- ja
viestintäpäällikkö

Tanja Paloluoto
toimialajohtaja

•
•
•
•

ABC liikennemyymälä
ABC polttonestekauppa
Ravintolatoimiala
Hyvä Olo 			
-kauneuskeskus

• Mainonta
• Markkinointi
• Sisäinen ja ulkoinen
viestintä
• S-Pankki
• Asiakasomistajapalvelut
• Yhteistyökumppanit

Edustajisto

Hallintoneuvosto

RAUMA

JÄSENET

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

Kelhä Sinikka, puheenjohtaja
Wartiainen Leena, varapj.
Autio Virpi
Halkonen Markus
Kangas Anna
Ketonen Krista
Konsi Jani
Kuisma Kanerva
Penttilä Tatja
Perkkola Jussi
Rauvola Timo
Ruosteenoja Kaija
Sainio Rami
Tanhua Daniela
Viren Tomi

EURAJOKI
Nuurma Eeva
Nurmi Mika
Tähtivuori Elina

Hallintoneuvoston pj.,
varatuomari, asianajaja
Sinikka Kelhä

Hallintoneuvoston varapj.,
henkilöstöpäällikkö
Leena Wartiainen

Hallituksen jäsen,
koulutuspäällikkö
Päivi Yli-Karro

KEULAN HENKILÖKUNNAN
EDUSTAJAT
Fabritius Helena
Suominen Mika

Hallituksen jäsen,
toimitusjohtaja
Jussi Seppälä

Hallituksen varapj.,
toimitusjohtaja
Jyrki Heinimaa

Hallituksen jäsen,
toimitusjohtaja
Harri Natunen

TILINTARKASTAJA
EURA – SÄKYLÄ

Osuuskauppa Keulan johtoryhmä 2021

Osuuskauppa Keulan hallitus

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

Hakala Anne

Hallituksen siht.,
hallinto- ja talousjohtaja
Marko Markela

Hallituksen pj.,
toimitusjohtaja
Mika Marttila

LAITILA – PYHÄRANTA

Mika Marttila
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Marko Markela

Sami Junnila

Tanja Paloluoto

Johanna Sainio

Lauri Friman

Kaila Elli
Pavela Lahja
Perhe Jorma
Vuorio Taija
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EURAJOKI

RAUMA

EURA

SÄKYLÄ
PYHÄRANTA

LAITILA
OSUUSKAUPPA KEULAN
OMISTAVAT ASIAKASOMISTAJAT
31 500 asiakasomistajaa
•
•
•

Osuuskauppa Keulalla oli yhteensä 31 546
asiakasomistajaa vuoden 2021 lopussa.
Uusia asiakasomistajia liittyi 1056 kpl.
Lisäystä aiempaan jäsenmäärään
156 omistajaa.

Keskittäminen kannattaa
•
•
•

Asiakasomistajien ostosten keskittämisestä
saama hyöty lisääntyi vuonna 2021.
Keskimääräinen jäsenen saama etu oli
207 € / asiakasomistaja.
Jäsen sai keskimäärin 16 € enemmän bonusta,
tankkausbonusta ja maksutapaetua kuin
edellisenä vuonna.

Maksettu bonus ja maksutapaetu
•

•

Osuuskauppa Keulan asiakasomistajille
maksettiin bonusta, maksutapaetua sekä
tankkausbonusta yhteensä 6 miljoonaa euroa.
Vuonna 2021 asiakasomistajia palkittiin
yhteensä kolmena viikkona tuplabonuksella.

www.keula.fi

