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VERKKOKOMMENTIT

Hepolan päiväkodin vierestä 

poliisin löytämä huumekätkö 

sai verkkokommentoijia liik-

keelle.

Voiko vaarallisempaan paikkaan 
enää huumeita piilottaa kuin 
pikkulasten päiväkodin viereen. 
Huh huh mitä touhua!

Ilmanko noita käyttäjiä näyttää 
riittävän enemmän kuin tar-
peeksi – surullista!

Selkäsaaren latukahvilan 

avaamisesta kertonutta juttua 

kommentoitiin näin:

Kemissä on hienosti hoidetut 
ladut, netissä latujen kunnosspi-
totiedot ja latukahvilat. Tornios-
sa ei saada edes kaupunginlam-
men ympäryslatuja ja jokilatuja 
aikaiseksi kaupungin saamat-
tomuuden vuoksi. Voisiko 
kaupunki antaa vaikka jollekin 
urheiluseuralle latujen teon jos 
eivät itse saa hoidettua vaikka 
hiihtolomat ovat alkamassa.

Viikonloppuna Rovaniemellä 

järjestettävä Arctic Pride kir-

voitti lukijoita parin kommen-

tin verran.

Teette arvokasta työtä seksuaa-
livähemmistö nuorten hyväksi. 
Kiitos!

Taitaapi olla nyt ihmiskunnan 
sukupuutto edessä kun jo lap-
siakin pitää käännyttää tuohon 
epä/normaaliin sukupuolikäyt-
täytymiseen.

 a KESKUSTELE: 
www.pohjolansanomat.fi

VERKKOTÄRPIT

  6 Kemin työttömille kerrotaan en-

si viikolla miten kulttuurista saa iloa 

ja elämyksiä. Käy kommentoimassa 

millaisia palveluja Kemin kaupun-

gin pitäisi kulttuurin saralla tarjota 

1800 työttömälleen.

  6 Maastohiihdon MM-kisat käyn-

nistyivät. Käy kommentoimassa 

verkkosivuillamme suomalaisten 

menestystä.

VERKON TOP 5

Luetuimmat jutut

1. Huumekätkö löytyi Hepolan 
päiväkodin vierestä.
2. Nuori poika kuoli rinneonnet-
tomuudessa Ylläksellä
3. Televisiota kaupitelleelle eh-
dotonta vankeutta.
4. Ikea lahjoitti 282 pehmolelua 
L-PKS:n lastenosastolle
5. Mikä älypuhelin toimii pakka-
sessa?

Näitkö uutisen?
Lähetä kuva meille!
Satuitko paikalle kun tapahtui? Voit lähettää uutis-
kuvasi tai videosi Pohjolan Sanomiin sähköpostilla 
ps.toimitus@pohjolansanomat.fi

 

Sari Pelttari-Heikka
Tornio

• R-kioskien Suomen toimitus-
johtaja Johannes Sangnes on ai-
to vuonomaan kasvatti. Norjalai-
nen Sangnes on aiemmin johtanut 
Norjan ja Ruotsin kioskiyhtiöitä.

Tuloksia aikaan saava Sangnes 
johtaa omalla tavallaan. Toimitus-
johtaja ei odota ihmisiä työhuo-
neessaan, vaan kiertää kenttää ja 
kohtaa kioskikauppiaita.

Keskiviikkona vieraita saivat 
Tornion ja Kemin R-kioskikaup-
piaat. Rajalla kauppakeskuksessa 
lähes vuoden omaa R-kioskiaan 
pyörittänyt Maarit Määttä on pit-
känlinjan ärräläinen, joka oli kah-
deksan vuotta Tornion Putaan R-
kioskissa esimiehenä.

–�Päätös ryhtyä yrittäjäksi oli oi-
kea. On erilaista tehdä työtä omas-
sa yrityksessä, vaikka asiat ovat-
kin tuttuja, Maarit Määttä sanoo.

NORJALAINEN Sangnes haluaa tu-
tustua suomalaiseen kioskiverkos-
toon perusteellisesti. Mies ei ole 
tuomassa ulkomailta jotakin tiet-
tyä mallia.

–�Haluan tutustua kauppiaisiin ja 
kioskeihin. Lähtökohtana on, että 
asiakas on kuningas ja hierarkiassa 
kauppias on heti kakkosena. Toi-
mitusjohtaja on käännetyn pyra-
midin pohjalla, sillä mitään ei saa 
aikaan sanelemalla ylhäältäpäin. 
Asiat täytyy tehdä yhdessä uudis-
tuksia harkiten, Johannes Sangnes 
linjaa johtamistyyliään.

KEVÄÄLLÄ 2012 Pohjoismaiseen 
yhtiöön siirtynyt R-kioskiketju on 
saanut omistajamuutoksen jälkeen 
uutta tuulta purjeisiinsa.

–�Olemme tietoisesti muutta-
neet toimintamalliamme ja -ym-
päristöämme. Aiempien ketjujoh-
toisten R-kioskien sijaan meillä on 
tänä päivänä Suomessa 535 kauppi-
assopimusta. Tavoitteena on saa-
da vielä noin 90 lisää. Haluamme 
löytää oikeat ihmiset johtamaan 
R-kioskejamme, Sangnes kertoo 
muutoksesta kauppiasvetoisiksi 
kioskeiksi.

Ketjujohtaja Teemu Rissanen 
sanoo kauppiaiden olevan osin 
Määtän tavoin kokeneita ärräläi-

siä, mutta joukossa on myös eri-
laisista taustoista tulleita yrittäjiä.

–�Ikäjakauma on tällä hetkellä 19-
63 vuoteen. Naisia ja miehiä, jotka 
ovat kiinnostuneita tekemään töi-
tä franchising-yrittäjinä. Yrittäjil-
le pidetään kuukauden mittainen 
perehdytyskoulutus, jolla päästää 
liikkeelle, Rissanen kertoo.

R-KIOSKIEN muuttaminen yrittäjä-
vetoisiksi on vielä kesken. Yrittä-
jäksi siirtyviä tullaan ketjun puo-
lesta vastaan.

–�R-kioskin työntekijät pääsevät 
ilman omaa panostusta liikkeel-
le. Heille aloitus on ilmainen. Ul-
kopuolelta tulevien aloitusmaksu 
on 6000 euroa, joka kattaa kaikki 
aloittamisen kustannukset. Ketjus-
sa on lähdetty madaltamaan aloi-
tuskynnystä. Investoinnit kioskiin 
hoitaa ketju.

Toimitusjohtaja Sangnes kuvaa 
kauppiaaksi lähtöä tarttumisek-
si valmiiseen pakettiin, jossa saa 
avaimet käteen.

–�Kauppiaalla on vastuulla henki-
lökunta ja myytävät tuotteet. Muut 
asiat hoitaa ketju.

R-kioskien kehityksessä on hä-
nen mukaan taivas kattona.

–�Olemme monelle kaivattu lä-
hikauppa.

Pohjoismainen ketju 
pyrkii täyttämään asiak-
kaiden toiveet. Kioskeilla 
paikataan kadonneita 
lähipalveluita.

Asiakas on R-kioskien 
todellinen kuningas

SANANVAPAUS

Lehdistä
elintarvikkeisiin

  • R-kioskiketjun historia alkaa 
vuodesta 1910. Perustettiin 
Rautatiekirjakauppa Osake-
yhtiö myymään sanomalehtiä 
sekä kirjallisuutta rautatie-
asemilla.

  • Lehtien lisäksi kioskien vali-
koimiin on tullut elintarvikkeita, 
posti- ja muita lähipalveluita. 
Passien luovutus toimii ja har-
kinnassa ovat ajokortit.

  • Sanoma Oy myi keväällä 
2012 R-kioskien liiketoiminnan 
ja Rautakirja-nimen norjalaiselle 
Reitangruppenin Reitan Conve-
niencelle.

  • Suomessa R-kioskeja on 625, 
joista on kauppiasvetoisia noin 
500.

  • Emoyhtiöllä on kioskitoimin-
taa Suomen lisäksi Norjassa, 
Ruotsissa, Tanskassa sekä Balt-
tian maissa.

 a WWW.R-KIOSKI.FI

R-KIOSKIN Suomen toimitusjohtaja Johannes Sangnes mittasi kioskikauppias Maarit Määtän kanssa uutta kylmäkaapin paikkaa. Ketjujohtaja Teemu 

Rissanen oli toisena mittamiehenä.

SARI  PELTTARI-HEIKKA

Haluan tutustua kaup-
piaisiin ja kioskeihin. 
Lähtökohtana on, että 
asiakas on kuningas ja 
hierarkiassa kauppias 
on heti kakkosena. 

Johannes Sangnes
R-kioskien toimitusjohtaja


