
Kesko keskittyy vapaa-ajan kaupassa urheilukauppaan – The
Athlete’s Foot, Kookenkä ja Kenkäexpertti -liiketoiminnat
lopetetaan vuoden 2021 aikana
K-RYHMÄ LEHDISTÖTIEDOTE 28.1.2021

Kesko keskittyy vapaa-ajan kaupan kokonaisuudessaan jatkossa urheilukauppaan Intersport ja
Budget Sport -ketjuillaan.
”Näemme kasvun mahdollisuuksia erityisesti urheilukaupassa. Molemmat urheilukaupan ketjumme ovat erinomaisissa asemissa:
Intersport on Suomen urheilukaupan markkinajohtaja ja Budget Sport on hintatietoisten ja helppoa asiointia arvostavien valinta.
Jatkossa tulemme kehittämään molempia urheilukaupan ketjuja Keskon kasvustrategian mukaisesti,” sanoo vapaa-ajan kaupan
johtaja Sami Kiiski.

Urheilukauppaan fokusoitumisen seurauksena vapaa-ajan kaupan ketjut The Athlete’s Foot, Kookenkä ja Kenkäexpertti
lopetetaan vuoden 2021 aikana. The Athlete’s Foot, Kookenkä ja Kenkäexpertti -liiketoimintaan kuuluu myymälät, verkkokaupat ja
yhtiötoiminnot. Päätöksen myötä näissä toiminnoissa työskentelevien noin 130 Keskon työntekijän työsuhde päättyy vuoden 2021
loppuun mennessä.

”Liiketoimintojen lopettaminen tapahtuu ketju- ja myymäläkohtaisesti. Tavoitteena on lakkauttaa The Athlete’s Foot -ketjun
liiketoiminta kesän 2021 loppuun mennessä ja Kookenkä ja Kenkäexpertti -ketjujen liiketoiminta vuoden 2021 loppuun mennessä.
Yksittäisten myymälöiden sulkemisaikataulu tarkentuu myöhemmin. Siihen asti kaikki myymälät palvelevat verkkokaupan ohella
asiakkaita normaaliin tapaan”, jatkaa Kiiski.

Keskon vapaa-ajan kaupan kokonaisuuteen kuuluu yhteensä 81 urheilukaupan myymälää, 32 Kookenkä-myymälää, 7
Kenkäexpertti-myymälää ja 9 The Athlete’s Foot -myymälää. Vapaa-ajan kaupan kokonaisuuden yhteenlaskettu liukuva
vähittäismyynti Q4/2019-Q3/2020 oli 260,1 milj. euroa.
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Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, jonka myynti on 13 mrd. euroa. K-ryhmä on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin
vähittäiskauppias ja se työllistää noin 43 000 henkeä. Kesko toimii päivittäistavarakaupassa, rakentamisen ja talotekniikan kaupassa sekä
autokaupassa. Sen toimialat ja ketjut toimivat tiiviissä yhteistyössä kauppiasyrittäjien sekä muiden kumppaneiden kanssa. Keskon
liikevaihto on 11 miljardia euroa ja henkilökuntaa on noin 25 000 henkeä. Keskon ketjutoimintaan kuuluu yli 1 800 kauppaa Suomessa,
Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Valko-Venäjällä ja Puolassa. Kesko on pörssiyhtiö ja sen osakkeet on listattu
Nasdaq Helsingissä. Yhtiön kotipaikka ja päätoimitilat sijaitsevat Helsingissä. Kesko on maailman vastuullisin ruokakaupan alan yritys
(The Global 100 Most Sustainable Corporations in the World). www.kesko.fi


