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veikko huttunen

Lapinlahden R-kioskin kauppi-
as Heli Kärkkäinen on saanut 
työstään tunnustusta. Hänet 
palkittiin äskettäin Lahdes-
sa järjestetyillä Ärräpäivillä.

Kärkkäinen ja vetämänsä 
Lapinlahden R-kioski pääsi 
viime vuonna kolmen par-
haan myymälän joukkoon. 

Vuoden 2015 R-kauppias on 
Anni Taavela Helsingistä.

R-kioski Oy:n myymälät on 
jaettu 13 alueeseen. Kärkkäi-
nen palkittiin alue 12:n par-
haana kauppiaana ja alueen 
parhaana kampanjamyyjänä. 
Alueella on 45 R-kioskia. La-
pinlahti on niistä eteläisin.

– Mahtavaa. Palkitseminen 
tuli täytenä yllätyksenä. En 
todellakaan osannut odottaa 

menestystä, koska kioskeja 
on paljon. Ilmeisesti en ole 
tehnyt turhaa työtä, Kärkkäi-
nen toteaa.

Kärkkäinen aloitti R-kaup-
piaana elokuussa 2014.

– Olin sitä ennen myyjänä 
ja viimeksi esimiehenä. Tun-
tui luontevalta jatkaa kaup-
piaana. Työ oli tuttua, tiesin 
mihin ryhdyn. Tämä on työ, 
josta tykkään.

Vuoden R-kauppiaita pal-
kittaessa otetaan huomioon 
myynnin ja tuloksen kehitty-
minen, kam-
panjoiden to-
teuttaminen 
ja toiminta R-
kioskin omis-
tavan Reita-
nin arvojen 
mukaisesti.

Kärkkäinen 
on onnistunut 
tavoitteissa.

– Asiakkaita 
on käynyt kiitettävästi.

R-kioski on tänä päivänä 
kuin pienoismarket ja vähän 

enemmänkin. On perinteistä 
kioskitavaraa eli lehtiä, ma-
keisia, tupakkaa, syömistä, 

juomista ja 
Veikkauksen 
pelien kimp-
poja, mut-
ta on myös 
muuta.

R-kioskis-
ta saa muun 
muassa ju-
na-, elokuva 
ja konsertti-
lippuja, lah-

jakortteja, bussilippujen la-
tausta, prepaid-liittymiä ja 
niiden latausta ja jopa ka-

lastuslupia.
Iisalmessa postipalvelut siir-

tyvät pian R-kioskiin.
– Tietänevätköhän asiak-

kaat, mitä kaikkea R-kioskis-
ta nykyään saa, Kärkkäinen 
aprikoi.

R-kioski oy on osa Reitan 
Group yhtiöön kuuluvaa Rei-
tan Convenience-yhtiötä.

Vuonna 2013 Reitan Con-
veniencen liikevaihto oli  
1,8 miljardia euroa. Myymä-
löitä on 2 500. Reitan Grou-
pin liikevaihto oli 9,5 miljar-
dia euroa ja henkilökuntaa 
35 000.

”Tämä tuli täytenä yllätyksenä”
➤➤ Lapinlahden R-kioskin kauppias Heli Kärkkäinen 

kolmen parhaan joukossa.

anja paldan asioi ja heli Kärkkäinen palvelee.

Annamaija Herola

 ❞Työ oli 
tuttua, tiesin 
mihin ryh-
dyn. Tämä 
on työ, josta 
tykkään.


